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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
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 Political سياسی

 
  تام بوومان

  کبيرزاده. م: مترجم

٠۴.٠٢.١٠  

 
 برادر کرزی ملزم به فساد معامالت زمين افغانھا شده است

  

 

 فساد است يک شکل در حال رشد از ،ھای شخصی و عامه  دزدی زمين،در افغانستان

 دھنده را مانع خواھد شد  عھد کرده است که اين موضوع آزار، رئيس جمھور افغانستان،حامد کرزی

ازيم،ی قوانينآئما بايد کار ار س ی عي ل عقل ا دالي رده و ب اال ب شرا ب اری خوي  طوريکه حکومت ، قواعد و شيوه ای ک

ار نم، عاری از فساد و تصميم گيری اختياری،بتواند به آرامی د ک دن. اي رانس لن ن سخنان را در کنف ار،وی اي  ۀ در ب

 اظھار کرد،افغانستانۀ آيند

  اين مشکل استء کسيکه جز، برادر خودش است،کرزیۀ ولی يک مانع برای مفکور

ردکه مسلفر زياد ندارد؛ فساد را ميتوان چندين مراتبه در طول يک ھفته در ميدان ھوايی کابل شدت بکس : مشاھده ک

 شوند ز مملکت خارج میھای پول که ا

اير دگان عاليرتب،کييرک م ق کنن ايیۀ  يکی از تحقي ستان است،آمريک ساد اداری در افغان ت.  ف ی از ۀاو سر دس  گروپ

ل االت متحده در کاب فارت اي ه شامل جاسوس ھای اف،جانب س ی. ک ه می ۀ ادار. آی. ب انون و بخش خزان يم ق  تحک

  است،باشند

الی رتب به: او ميگويد، مثالۀبه گون د ع ه يک کارمن ده ک ه ش یۀ  گروپ وی گفت ه کسی دولت ين ب ا بخشيدن زم  ۵٢ ب

  استبرده به دبی باخود  در يک سفر ،راميليون دالر امريکايی

  :يگويدمماير 

شوند  بيشتر پول ا س .ھا توسط غاصبين زمين و ملکيت ھا از مملکت خارج مي ی ب ات دولت انونوءمقام تفاده از ق  ، اس

ه ۀ ھای شخصی و عامه رابه بھانکنترول ملکيت ی– آبادی و ترقی به دست گرفت سدين دولت او مف  ، و توسعه طلب ھ

 کنند مفاد به دست آمده را تقسيم می
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 ای برای سربازگيری استفاده ميکنند  وسيله، به مثابهطالبان از مشکل و سوژه ای غصب زمين ھا

شر سخنگوی کميسيون مستقTھای نادر نادری بر بنياد گفته وق ب ينTل حق ا  غصب زم دان دور نIھ ه درست ،چن  بلک

  به ميان آمد، زمانيکه کرزی به قدرت رسيد، يعنی ال قبلسشش 

  : نادری می افزايد، از ملکيت ھای شان رانده شدندTبعضی از ساکنين شھر کابل

 ھا قيمتی بود منحيث تأديه به شاخه ای از متحدين سياسی کرزی زمين 

  موضوع بيشتر به از دست دادن يا منصرف شدن ميمانداين , نادری ميگويد

 :وی در ادامه ميگويد

ران T حکومت کميسيونی را برای تحقيق و بررسی اين موضوع گماشت ا جب رد ت ه ک شنھاداتی را تھي  و کميسيون پي

 ھای خويشرا از دست داده بودند خساره به کسانی باشد که ملکيت و زمين

  :او ميگويد

شنھادھا ،شنھادھای کميسيون تحقيقاتی ھيچ يک از آن پي ذاری درست آن پي  به چشم نخورد و رئيس جمھور در پايه گ

 ھا اند ھمان افراد زورمند تا حال ھم مالک ھمان زمين. ناکام ماند

ته. ھا در کميسون به دو برابر رسيده است شکايات مبنی بر غصب زمين, در دو سال اخير شتر از , سال گذش  ۵٠٠بي

 تمامی افغانستان به اين کميسيون رسيده بودشکايت از 

 

 برادران کرزی
 

رار  در تمام،ھا  مردی که در وسط غاصبين زمين،اياالت متحده آمريکا و مقامات دولتی افغان ميگويند  يک واليت ق

  برادر رئيس جمھور است که عضويت شورای واليتی قندھار را نيز عھده دار است، احمد ولی کرزی،دارد

واد مخدراست دگان م ال دھن ه انتق ا. وی ھمچنان متھم به استفاده از نفوذ خويش در کمک ب ه توسط وی رد ئادع ی ک

 شده است

رزی جواب ت ی ک د ول ررياحم ای مک ون ھ ر وی از جانب ی رالف ه در دفت ن( ک ی.اي ورد ،)  آر. پ  جھت بحث در م

  نداد؛ھا شده بود موضوعات زمين

  : ميگويد"تودد گرين تری"دھاريک مشاور وزارت خارجه در قن

 پذيرد  صورت می  به امضای احمد ولی کرزی و يا عناصر تحت کنترول وی،انتقال قطعات زمين در قندھار

  :گرين تری ميگويد

 ھا را غصب نمايد اش قادر بود تا زمين  احمد ولی کرزی به خاطر ارتباطات سياسی

رتا اندازه ايکه اگر بخواھی در با, وی می افزايد ا خي ی کرزی منحيث ،ره ای حقانيت وی بدانی ي ه ول ويم ک د بگ  باي

 نمود  عمل می،سياسی حامد کرزی در جنوبۀ و به حيث نمايند، رئيس جمھورۀ ترسيم کنند

ودئھا  زمين، شورای واليتی قندھار،در يک قضيه دھار ب وده ،ی که ملکيت وزارت دفاع افغانستان در قن  رااحاطه نم

 ر ديواری ساحه مسکونی اعمار نمودو آنرا به شکل چھا

  محلی قندھار را به خود اختصاص دادۀھای يک قبيل  زمينه حق آب، شورای واليتی،ديگرۀ در يک قضي

ا:گرين تری ميگويد ين ب د از زم شود  چونکه اينجا دشت است و آب بع ز تلقی مي رين چي اون ،ارزش ت ا ت دھار چين  قن
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 است

 :گرين تری می افزايد

سوی٣٠در سالھای  ھمانند آن  س، عي ه در الس انجل اد می آوردک ه ي م جک نيکوالس را ب د جھت ، فل راد قدرتمن  اف

دھار رخ . ھای خارج از شھر ميکوشيدند  باالی زمينهنگھداری حق آب آن فلم اکنون ھمانند چيزی است که حاال در قن

 ميدھد

دانند که اين آب جھت تقسيم   دست ميگيرند و می يک گروپ مافيای سياسی کنترول منابع آبی را به،او عالوه می کند

ه دست می ھا زمين  آنالذ, به کجا می رود ده و ب دا در نتيج ھای اطراف آن را خري ه بع د ک الی ۀًآورن ه طور ع  آن ب

 اين يک مأخذ است..... . ثروتمند و قدرتمند ميشوند

 

 خشم در حال رشد

 

 شود ان میھمچو قضايا باعث ايجاد خشم در پارلمان افغانست

 پيروزی فصل خزان ،از طريق يک تبصره ميگويد,  يکتن از قانون گذار ھا در پارلمان،سردار محمد رحمن اوغلی

 در حقيقت پيروزی فساد بود,  حامد کرزیۀگذشت

  :او می گويد

 گويم  تبريک می؛ھا اند  و غاصبين زمين،مواد مخدر کردهبر من پيروزی کرزی را به آن مردمی که قاچاق 

د ين،اوغلی اينرا ھم می گوي ه غصب زم اب  ک ا در فاري اد،ھ دگی شماله ای در واليت دور افت ا نماين ه وی از آنج  ک

  نيز به يک مشکل تبديل شده است،ميکند

د ام دھ اری انج ساد اداری ک ری از ف و گي ا جل ه ب د در رابط ان بتوان ه حکومت افغ م وی . شک دارد, او در اينک و ھ

د: **  کرده ميگويدآمريکايی ھا را انتقاد ساد راستکار و صادق بودن يچ   آن،اگر آمريکايی ھا در مبارزه عليه ف ا ھ ھ

 کردند تا دوباره در انتخابات پيروز شود  چون حامد کرزی راکمک نمیآمدیگاھی يک حکومت مفسد و ناکار

 

 
 
 


