
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
  »Marvin Oppong «ماروين اوپونگ : نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 
  ٢٠١۴ سپتمبر ٠۵

  

   خرابۀمعامل
  

حداقل يک قرار داد را به يک   »  Kreditanstalt für Wiederaufbau »« KfW-Bank « بانک فدرال کا اف وی

 به اطرافيان القاعده  ست که اين شرکت  پول ھائی را که برای  کمک تخصيص داده شده بود ، بايکردهشرکتی واگذار 

  .فرستاده باشد

 مورد نظر را در افغانستان و يا وزارت توسعه و انکشاف، ساختمان ھای» کا اف وی«مقامات مختلف دولتی از جمله 

  .کمک ھای مالی می کنند

ياد می شد قرار دادی را در افغانستان به يک " تجھيز و تعيين قرضه جھت بازسازی"  به نام  که قبالً »کا اف وی«

  . شرکت واگذار شده که گمان می رود که اين شرکت فعاليتھای تروريستی را حمايت می کرده است

ر زمينۀ ساختمان يکی از تعداد زياد پل ھائی که  در افغانستان با سھم گيری المان  بنا  و احداث می بعد از تحقيقاتی که د

  .شد کمپنی ساختمانی حاجی خليل قرار داد ساختمان پل را به دست آورد ه بود

ه بود  اين شرکت را متھم کرده که پول ھائی را که جھت کمک اختصاص داده شدرويتر رسانۀ خبری ،در يک گزارش

 عکه مفتشان اضال  در اين مورد به تحقيقاتیرويتررسانۀ .  به شبکۀ حقانی که با القاعده ھمدست است ، انتقال داده است

تروريستھائی که از  سياه شبکۀ حقانی شبکه ايست  که به اصطالح در ليست.  امريکا انجام داده اند، اتکاء می کندۀمتحد

 و گمان می رود   اين شبکه است که به حمالت انتحاری در افغانستان  دست می زند.  جانب امريکا تھيه شده، قرار دارد

روشن است .  را اختطاف کرده باشند»David Rohde « دیھ داويد رو خبرنگار نيويارک تايمز٢٠٠٨که در نومبر سال 

  .که از کمپنی حاجی خليل ھيچ کسی را نمی توان پيدا کرد که در زمينه موقف گيری کند

تصديق کرده که کمپنی ساختمانی حاجی خليل صاحب پذيريش قرارداد بوده، مگر به اين پرسش که » کا اف وی«بانک 

به ھمين سان شرکت . کدام پروژه بوده و چه مقدار پول در ميان بوده اصالً ھيچ کسی حاضر به دادن معلومات نمی باشد

ياد می شود، و  قرار داد ساختمان پل را  با کمپنی »  ای اکس ای پی- کا اف وی «که به نام  » کا اف وی«فرعی بانک  

شرکت " حفظ اسرار بانکی  و معامالتی که با شرکای تجاری و مشتريھای "اساسساختمانی حاجی خليل بسته کرده ، به 

  .فرعی بانک ھم  صورت می گيرد، نمی خواھد تا  در زمينه ابراز نظر بکند

سفارت ..  برای بار دوم ساختن پل اعالن شده بودچار دره به کندوزتن پل از موضوع زمانی فاش شد که جھت ساخ

امريکا در کابل با مدرک سری ويکی لکس ثابت می کند که اعالن کردن مرتبۀ دوم ساختمان مشکل و چند ميليونی در 
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 يک ھمکار سفارت  ).٢٠١٣ سپتمبر ٢٠مراجعه شود به يود وی  ( استکار بوده  که پای خويشاوندی در ميان  بوده

امريکا استناد به يک تلگرامی رسيده می کند که  قرارداد ساختن پل مجبور از نو دوباره اعالن می شد تا به اين ترتيب 

که جھت بازسازی مناطق » بازسازی و انکشاف در افغانستان«يک دفتر ساختمانی که معاون وزير وزارت خانۀ 

ميشايل ھلبيگ » کا اف وی«سخنگوی .   را از اين جھت به دست آورد حقوق اضافی، تااطراف برگزيده شده بود

»Michael Helbig «  گزارش داد که بعد از آن که قرارداد ساختمان در سطح بين المللی  اعالن شد  شرکتی که قرار

. نگرفته بود داد را به دست آورده بود ، البته برطرف شد به نسبت اين که اصالً ھيچ پيشرفتی در ساختن پل   صورت 

  ..درار داشت  به قرار داد گماشته  ش که در رديف دوم قحاجی خليلھمين موضوع باعث شد که بعد از آن کمپنی 

  . است يکجا کار کردهحاجی خليلالاقل يک شرکت المانی با کمپنی ساختمانی 

ن کنسرن ھمراه با يک پخش شده  اي" سرويس  بازسازی  و انکشاف " انترنيتی سازمانۀطبق گزارشی که در صفح

 نخواستند که به تفصيل  ھمکاری خود را با افغانھا شرح ،المان ھستند» Ulm « گروپ گيرندۀ کار که در شھر اولم

  .اين گروپ در چند شھر المان کار می کنند و يک ديپو در شھر برلين دارند. دھند

به ھمچو يک . قرار داد ھا را در افغانستان داده و می دھديگانه مرجع دولتی المان نيست که » کا اف وی«که  ديگر اين

ظف به مسايل وپرسشی که از وزارت دفاع المان صورت گرفته سخنگوی آمر قوای مستقر المان در افغانستان که م

رد وزارت دفاع باالخره  بيان ک. افغانستان است، و بايد در زمينه موقف گيری می کرد، ولی او ھم خاموشی اختيار کرد

"  داده نشدهحاجی خليلھيچ قرارداد به کمپنی "دفتر خارجی تذکر داد .  که آدم به جواب دادن ضرورت به وقت دارد

» BMZ «  ب ام سدۀکمپنی حاجی خليل شريک تجاری و يا معامل" موقف وزارت توسعه و انکشاف طوريست که 

  .ۀ کار در دسترس ما قرار نداردنيست به خصوص که ھيچ شناختی در زمينۀروابط معامالت اين گيرند

 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitسخنگوی  »Alexander Köcher« الکساندرکوشر

 حاجی خليل ھيچ قرار دادی را به کمپنی GIZ" مجدداً خبر داد که  » GIZ  « - روابط اجتماعی بين المللی المان «

 از GIZاما سؤال  در اين جاست که چرا ". رار داد ھای ديگر ھم خارج استدر ھمين زمان اين کمپنی از ق"و " نداده

 اباء ورزيده که GIZبا وجود پرسش ھای مکرر ، . واگذار شدن قرارداد ھای ديگر به اين کمپنی امتناع می ورزد 

سرويس « GIZم   که به ناه ای عام المنفعھایبه ھمين ترتيب يک شرکت فرعی ديگر از شرکت. درزمينه جواب بگويد 

اين شرکت برای دولتھا، شرکت ھا  و . نام دارد و وظيفۀ اين شرکت جھت يابی کردن منفعت است»  GIZبين المللی 

اين که قرار داد ھای خدمتی به کمپنی حاجی خليل داده شده و يا نه در زمينه ھم . سازمان ھا در تمام جھان فعال است

 . کسی معلومات نمی دھد

  

  :افزودۀ مترجم

 دھۀ گذشته، دولت المان چه به صورت ۴فکر می کنم کمتر عالقه مندی به قضايای افغانستان باشد، که نداند در تمام 

دست درازی در قضايای افغانستان و امثال آن، » فردريش ايبرت«واضح و علنی و چه ھم زير پوشش نھاد ھائی مانند 

چنانچه ھمه به . رين جناح ھای دست راستی ھا حمايت نموده استداشته و در بيشترين سالھای اين زمان، از افراطی ت

ياد داريم که در تمام مدت اشغال افغانستان به وسيلۀ روسھا، مجموع احزاب اخوانی به خصوص حزب اسالمی و 

  .ستعشق اول آنھا بوده و از بيشترين کمک ھای مالی و سياسی برخوردار بوده ا» گلبدين«شخص 

 مجاھدين و روی کار آمدن طالب، دولت المان با وجودی که از ماھيت سياه و ضد انسانی طالب بعد از سقوط حاکميت

بلکه ھرگاه حادثۀ سپتمبر اتفاق نمی افتاد، سخت در تالش آن بود  آگاه بود، نه تنھا از دادن کمک به آنھا دريغ نمی ورزيد
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در افغانستان به رسميت نيز بشناسد، اجازۀ باز کردن دفتر  به مثابۀ يگانه حاکميت قانونی تا آن نيروی سيا و تاريخزده را

  .برای طالب در فرانکفورت در ھمين زمينه صورت گرفته بود

 که بانکھای المانی و مؤسسات مربوط اين کشور، با در نظر داشت اين چنين گذشتۀ ننگينی، ھيچ جای تعجب ندارد

پند، جھت تأمين و رسيدن به اھداف سياسی شان در دسترس  از ماليه دھندگان عادی اين کشور می چاکهکمکھائی را

  .داده باشندقرار طالب و از آن طريق القاعده 

 ١٠٢، با صرف بيش از اگر ھمين طور نمی بود و جھان سرمايه واقعاً می خواست به بازسازی افغانستان کمک نمايد

ارشال بعد از جنگ دوم جھانی، برای بازسازی طبق پالن م  سال، يعنی بيش از مجموع رقمی که١٣ميليارد دالر ظرف 

  اروپا به مصرف رسيد، آيا افغانستان ھنوز ھم ھمان طور ويرانه و گرسنه باقی می ماند؟؟

 ١٠٠ از  که نمی ماند و اين که تا امروز افغانستان يکی از فقير ترين کشور ھای جھان با قرض بيشواضح است

جۀ ھمين سياست ھای غارتگرانه ايست که گزارش فوق رأس مخروط فساد قی مانده نتيميليارد دالر بر دوشش، با

  .استعماری را بازگو می نمايد

  .م. ن


