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!فساد گسترده ی خانواده و اطرافیان حامد کرزی

قاچاق مواد مخدر و دزدی از عواید گمرکی/ گل آغا شیرزوی و درآمد یک میلیون دالری در ھفتھ

اسداهللا خالد پولی کھ باید برای /  میلیون دالر، کمیشن والیان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر٨٠٠ساالنھ 
 ھزار دالر بده تا قوماندان ١۵٠: قندھار/ محو کشت خشخاش بھ افرادی مشخص داده می شد را بھ دیگران داده است

ریکایی از احمد ولی کرزی بھ عنوان محوری ترین قاچاقچی مواد در سند افشا شده ی مقامات آم/ امنیھ ولسوالی شوی
ھزاران تن از /  سرباز در یکی از والیات شرقی بھ جیب زورمندان رفتھ است٢٢٠٠معاش / مخدر یاد شده است

نظامیان دولتی کھ از دولت معاش دریافت می کنند بھ خدمت شخصی قاچاقچیان بین المللی شناختھ شده ی ھرویین 
و حامد کرزی / اسداهللا وفا از از تدارک و قاچاق محمولھ ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ ه انددرآمد

!ھمچنان دروغ می گوید

در قندھار، ھلمند، ننگرھار، زابل و غزنی مانند نقاط دیگر افغانستان، کودکان و زنان و مردان بی دفاع قربانی می 
 گسترده ی فساد، اختالس، تولید و قاچاق مواد مخدر و آدم ربایی در حلقھ ی شوند و درست در چند قدمی آنان باند

مقامات محلی در زد و بند با خانواده ی حامد کرزی از ھیچ . اطرافیان و خانواده ی حامد کرزی فربھ تر می شود
.کوششی برای چور و چپاول مردم دریغ نمی کنند

بخش ھایی از فساد و چور و چپاول کالن میان خانواده و اطرافیان در تاریخ سوم می امسال یک رسانھ ی کانادایی 
حامد کرزی را فاش کرد کھ گرچھ تنھا بخشی از غارت را تشریح کرده اما نشان دھنده ی این است کھ چگونھ دزدان در 

 .ھ می دھددستگاه فاسد حامد کرزی بر ُگرده ی مردم سوار شدند و حامد کرزی ھمچنان بھ دروغ گویی ھای خود ادام
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در گزارش رسانھ ی کانادایی آمده است کھ بین سربازان، دیپلمات ھا و امدادگرانی کھ در افغانستان زندگی می کنند، 
اما این بین مردم عادی افغانستان موضوعی روزانھ است . ارد و آن این است کھ شھامت ابراز ندارندیک مشکل وجود د

.کھ فساد عمیقا بین حکومتی کھ در پشت سر آن غرب است و مقامات گماشتھ شده ی آن ریشھ دارد

 مردم برای اینکھ . ھزار دالر آمریکایی خرید و فروش می شود١۵٠در قندھار قوماندانی امنیھ یک ولسوالی بھ 
تعداد زیادی بدلیل . بتوانند آسوده از گزند ماموران در والیات عبور و مرور کنند، ناچارند پول ھای ھنگفتی بپردازند

.نپرداختن باج زندانی و لت و کوب شدند

شناختھ شده ھزاران تن از نظامیان دولتی کھ از دولت معاش دریافت می کنند بھ خدمت شخصی قاچاقچیان بین المللی 
.ی ھرویین درآمده اند و قاچاقیان کامال آسوده کار خود را پیش می برند

برخی از مقامات دولتی صد ھا میلیون دالر پول بادآورده بدست آورده اند کھ یک نمونھ ی آن اسداهللا خالد والی قندھار 
.ی نیز شامل این افرادندتعدادی از وزرای کابینھ ی حامد کرز. است کھ در شکنجھ ی افراد دست دارد 

یکی از افراد مھم و کلیدی کھ در 
حقیقت او امور قندھار را اداره 

در .  استاحمد ولی کرزیمی کند، 
یک سند مھم حکومت آمریکا کھ 
توسط شبکھ ی ای بی سی فاش 
شد، از او بھ عنوان محوری ترین 
کسی یاد شده کھ در کار قاچاق 

.ھرویین و تریاک است

منابع غربی می گویند این امری 
دریافت عادی شده است کھ از صادرات و واردات بھ شمول قاچاق مواد مخدر، مقامات محلی بیست درصد کمیشن 

 ٨٠٠این بھ معنای آن است کھ ساالنھ صدھا میلیون دالر بھ جیب والیان از این رھگذر می رود کھ بالغ بر . کنند
.این در حالی ست کھ بسیاری از خانواده ھا درآمدی کمتر از یک دالر در روز دارند. میلیون دالر می شود

در یک مورد دیگر نظامیان آمریکایی کشف کردند کھ در . ددر کنار این راه ھای مختلف دیگر برای اختالس وجود دار
یکی از والیات شرقی از معاش سھ ھزار و سھ صد تن از سربازان تنھا بھ یک سوم آنان معاش پرداخت شده و بقیھ 

.مستقیم بھ جیب مقامات نظامی و سیاسی محل رفتھ است

مقامات انگلیسی . ی را برای محو آن طراحی کرده اندتمویل کنندگان غربی برنامھ ی محو کشت خشخاش راه ھای مختلف
 اسدهللا خالد پولی را کھ باید بھ افراد مشخصی برای کنار گذاشتن کشت خشخاش می داد، بھ افراد دیگری می گویند
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ارتباط نزدیک حامد کرزی با برخی جنگ ساالران و رھبران غیر قابل اعتماد و برخی از اعضای خانواده .داده است
یک مقام بلندپایھ ی .  کھ رییس جمھور شد می باشد٢٠٠۴ی وی یکی از مشکالت شناختھ شده ی بزرگ از سال 

. حتا بزرگ تر از طالبان، بزرگتر از فقرانگلیسی می گوید این بزرگترین مشکل ماست،

حاجی ظاھر فرمانده پولیس سرحدی ننگرھار محمولھ این رسانھ ی کانادایی در ادامھ می نویسد کھ تابستان سال گذشتھ 
.ی صد و بیست و سھ و نیم کیلویی ھرویین را بدست آورده بود اما بدون کدام کاری آن را رھا کرده بود

از تدارک و  کھ پس از سال ھا با فشار بین المللی بر کرزی برکنار شد،  وفا والی سابق ھلمنداسداهللابھ ھمین شکل 
وفا بھ یک وظیفھ دیگری در دفتر حامد کرزی گمارده . قاچاق محمولھ ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است

.شد

.داستان فساد و اختالس حلقھ ی اطراف حامد کرزی تمامی ندارد

 کھ اکنون از طرف حکومت کانادا برای برکناری اسداهللا خالد والی قندھار اعمال می شود، پنج سال پیش شبیھ فشاری

.

گل آغا شیرروی شخصا در ھفتھ یک میلیون دالر از عواید گمرکی  .سمت شدباعث برکناری گل آغا شیرزوی از ھمان 
گل آغا شیرزوی پس از برکناری بھ عنوان والی ننگرھار از طرف حامد کرزی . و قاچاق مواد مخدر بدست می آورد

.انتخاب شد

در جنگ علیھ طالبان در کھ این رسانھ ی کانادیی می افزاید، بسیاری از مشکالت اختالس و فساد بھ زمانی برمی گردد 
 میلیون ھا دالر از طرف ارتش ویژه ی آمریکا و سازمان استخباراتی آن بھ عامالنی مانند گل آغا ٢٠٠١سال 

.شیرزوی داده شد و پس از بیرون راندن طالبان از قدرت، این عامالن دوباره در حکومت افغانستان سھیم شدند

حامد کرزی حکمی را بھ تمام ادارات فرستاده کھ انھ ی کانادایی گفتھ است کھ ضرار احمد مقبل وزیر داخلھ بھ این رس
.از تحقیق درباره اعضای خانواده ی وی چشم پوشی کنند

. دلیل آن بسیار واضح است. با این حال ھیچکدام از مقامات قضایی افغانستان حاضر بھ تحقیق در این مورد نشده اند
. ی اطراف کرزی بوده و خود در فساد دست دارندمقامات قضایی افغانستان از حلقھ


