
www.goftaman.com 
  

٣٠/١٠/٢٠٠٩  
  

   نيويارک تايمز
  :٢٠٠٩اکتوبر ٢٧

  
  گفته می شود برادر رهبر افغانستان معاش گير سی آی ای است

  رايزندکستر فلکنز، مارک مززتی و جيمز 
  داکتر حميد سيماب: برگرداننده

  
 

به اساس گفتۀ مامورين پيشين و کنونی امريکايی، احمد ولی کرزی برادر رئيس جمهور افغانستان و مهرۀ مظنون 
چه اکنون و چه ) سی آی ای(در تجارت پررونق غيرقانونی ترياک اين کشور از ادارۀ استخبارات مرکزی امريکا 

  . نظمًا پول دريافت داشته و می دارددر طی هشت سال گذشته م
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اين اداره به آقای کرزی بخاطر خدمات مختلفی که انجام داده و  

می دهد، منجمله کمک در جلب و جذب افراد برای شموليت در 
يک نيروی شبه نظامی که تحت رهنمايی سی آی ای در داخل 
و اطراف موطن آقای کرزی يعنی شهر کندهار عمليات می کند 

پيوندهای پولی و ارتباطات تنگاتنگ کاری .  می پردازدپول
ميان ادارۀ استخبارات امريکا و آقای احمد ولی کرزی پرسش 
های جانداری را در ارتباط به ستراتيژی جنگی امريکا در 
افغانستان که همين اکنون در کاخ سفيد در معرض بازبينی و 

  .تجديد نظر قرار دارد مطرح می سازد

قای کرزی درزهای عميقی را در داخل ادارۀ پيوندها با آ
منتقدين می گويند که اين پيوندها . اوباما بوجود آورده اند

س جمهور کرزی را که يمناسبات پر تنش حکومت امريکا با رئ
سخت تالش دارد در بين افغانان نام و اعتباری پيدا کند و 
طالبان از او تصوير يک دست نشاندۀ امريکايی را ارائه می 

  .دهند، پيچيده تر می سازد

کاروبار و عملکرد سی آی ای همچنين اين انديشه را القأ 
می کند که اياالت متحده از توانايی خود برای از بين بردن 
تجارت منفعتبار مواد مخدر افغانستان که منبع عمدۀ عايد برای 

از آن گذشته، . طالبان است آنگونه که شايد و بايد کار نمی گيرد
از مامورين امريکايی استدالل می کنند که اتکا بر احمد ولی کرزی يعنی قدرتمندترين فرد در ساحۀ شماری 

وسيعی از جنوب افغانستان، جايی که شورش طالبان نيرومندترين تبارز خود را دارد، تالش های امريکا برای 
ايد و رفته رفته امريکا را قادر به پرورش يک ادارۀ کارا و مؤثر دولتی را که بتواند نظم و امنيت را تأمين نم

به گفتۀ بريد جنرال مايکل فلين  مامور ارشد اطالعات نظامی . بيرون کشيدن قوايش ازين کشور کند عقيم می سازد
اگر قرار باشد بنياد ستراتيژی ما در افغانستان بر مردم اين کشور استوار بوده و متمرکز «امريکا در افغانستان، 

ها را در محراق توجه داشته باشيم، ولی در عين حال از نظر مردم چنين انگاشته شود که ما از برين باشد که آن
  » .اراذل و اوباشان پشتيبانی می نماييم، درين صورت ما تيشه به ريشۀ خود زده خواهيم بود
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شته احمد ولی کرزی طی مصاحبه يی اظهار داشت که وی با مامورين ملکی و نظامی امريکايی همکاری دا
به گفتۀ چند تن از .  و از سی آی ای پولی دريافت نکرده استرداست الکن کاری با تجارت مواد مخدر ندا

آقای کرزی در کاراندازی . مامورين امريکايی، مناسبات با آقای احمد ولی کرزی گسترۀ وسيعی را احتوا می کند
و حمله بر شورشيان و دهشت افگنان که يک گروه شبه نظامی است و برای يورش » نيروی ضربتی کندهار«

مامورين امريکايی می گويند که اين نيروی ضربتی حد . مظنون بکار گرفته می شود با سی آی ای کمک می کند
اقل در يک مورد متهم شده است که عمليات غيرمجاز را در برابر يک مامور عاليرتبۀ حکومت افغانستان راه 

  .انداخته است

 بخاطريکه به سی آی ای و سربازان دستۀ عمليات خاص امريکا اجازه داده است سرای به آقای کرزی همچنين
بزرگی را که سابق خانۀ مالمحمد عمر بانی طالبان بود در خارج شهر کندهار به کرايه بگيرند، پول پرداخته شده 

 امريکايی که به شرط به گفتۀ يک مامور ارشد. قرارگاه نيروی ضربتی کندهار نيز در همين سرای می باشد. است
  . »احمد ولی کرزی صاحب خانۀ ماست«افشا نشدن نامش سخن می گفت، 

آقای کرزی همچنين در تأمين ارتباط با افغانان وفادار به طالبان و راه اندازی مالقات ها با آنان با سی آی ای 
 مثابۀ واسط و ميانجی ميان آنانی که طرفدار همکاری با آقای کرزی هستند اکنون نقش او را به. کمک می کند

امريکايی ها و طالبان به نظر ارج می بينند چون تکيۀ ادارۀ اوباما بيشتر بر تشويق رهبران طالبان برای صف بدل 
هيچ سازمان اسخباراتی معتبر به چنين اتهامات «پال جيميگليانو سخنگوی سی آی ای با گفتن اينکه . کردن است

  . شتر بر اين موضوع برای اين مقاله خودداری کرداز تبصرۀ بي» وقعی نمی گذارد

برخی از مامورين امريکايی گفته اند که اتهامات در مورد نقش آقای کرزی در تجارت مواد مخدر مؤثق و 
ثبوتی، «: يک مامور امريکايی که با اطالعات موجود پيرامون اين موضوع آشناست می گويد. مستند نيستند

 يک محکمه بر آن اتکا و استناد کرد، مبنی بر اينکه احمد ولی کرزی در قاچاق مواد بخصوص ثبوتی که بتوان در
در ضمن، از آنچه حکومت افغانستان در همسويی و همکاری با کارزار ضد . مخدر دست دارد در دست نيست

  ».دهشت افگنی امريکا انجام داده است نمی توان چشم پوشيد

 بر اياالت متحدۀ امريکا، مامورين ٩/١١ از حمالت تروريستی در آغاز جنگ افغانستان، بالفاصله پس
امريکايی به جنگ ساالران افغانی علی رغم سابقه های مشکوک شان پول پرداختند تا با عدۀ نسبتًا قليل سربازان 
 امريکايی که برای جنگ به اين کشور گسيل شده بودند در سرنگون سازی طالبان و تأمين نظم کمک کنند، اما با

دوباره سربلند کردن طالبان و شدت گرفتن جنگ امريکايی ها بگونۀ فزاينده متوجه شده اند که يک حکومت 
اکنون که سربازان امريکايی در . مرکزی نيرومند و با اعتبار برای دفع پيشرفت های طالبان اهميت حياتی دارد

طر قرار دارد، مناسبات با آقای احمد ولی افغانستان جان باخته اند و زندگی شمار بيشتری از آنان در معرض خ
. کرزی در ميان مامورين نظامی امريکا و و ساير مقامات رسمی در ادارۀ اوباما مؤجد خشم و انزجار گرديده است

آنها می گويند که نقش مظنون آقای کرزی در تجارت مواد مخدر و نيز آنچه آنها شيوۀ مافيايی سروری و اربابی 
اين مامورين سياسی و نظامی می گويند که . ن می خوانند او را به نيروی خبيثی مبدل نموده استبر جنوب افغانستا

شواهد علی رغم آنکه بيشتر قرينه يی می باشند قويًا بازگو کنندۀ اينند که آقای کرزی از طريق کمک در رونق 
اين مامورين ارشد و نظامی ادارۀ ارزيابی . بازار تجارت غير قانونی ترياک و کوکنار ثروت اندوزی نموده است
يک مامور ارشد نظامی امريکايی در کابل . اوباما با ارزيابی مامورين ارشد ادارۀ بوش در تطابق کامل قرار دارد

صدها مليون دالر پول در گردش است و هيچ چيزی  از بابت مواد مخدر در مناطق جنوب کشور« : اظهار داشت
وی به سبب محرم بودن معلومات داده » . هيئت رهبری منطقه صورت نمی گيرددر جنوب افغانستان بدون آگاهی

. شده مانند اکثر مامورينی که درين مقاله از آنها نقل قول شده است، به شرطی با ما سخن زد که هويتش افشا نگردد
انگاشت ما . هاتا نباشد چيزکی مردم نگويند چيز«: مامور امريکايی مذکور در مورد آقای احمد ولی کرزی گفت
مامورين امريکايی می گويند که تجارت ترياک » .آنست که وی از تجارت مواد مخدر سودهايی بجيب می زند

افغانستان که بزرگترين تجارت در نوع خود در جهان است، از آنجايی که درصدی بزرگی از پول مورد نياز 
 نيز به سبب فاسد سازی کارمندان دولت افغانستان و طالبان را برای پيشبرد عمليات ها برای شان تهيه می دارد و

  .   است جلب کمک شان در تأمين رونق اين تجارت تهديد مستقيمی به ثبات دولت افغانستان

ادارۀ اوباما بارها تعهد سپرده است که بساط قاچاق ساالران مواد مخدر را که فکر می شود تا عاليترين سطوح 
اين اداره بر حامد کرزی فشار آورده است تا برادر . ی خزيده اند برخواهد چيددستگاه اداری رئيس جمهور کرز



خود را از جنوب افغانستان به جای ديگری گسيل دارد اما حامد کرزی تا کنون از پذيرفتن اين درخواست شانه 
صدها هزار ورقۀ جعلی ساير مامورين غربی به نقش سازماندهی احمد ولی کرزی در توليد .  خالی کرده است

. رأی دهی در انتخابات ماه آگست بخاطر انتخاب مجدد برادرش بمثابۀ گواه و مدرک سياه کاری او اشاره می کنند
همچنين گمان می رود که احمد ولی کرزی مسئول ايجاد ده ها مرکز ناموجود و ناپيدای رأی دهی می باشد که 

به گفتۀ جنرال فلين . ه ها هزار رأی ساختگی از آنها استفاده گرديدصرفًا روی کاغذ وجود داشتند و برای جعل د
  . »١يگانه راه پاکسازی شيکاگو ازبين بردن ال کاپون است«

احمد ولی کرزی طی مصاحبه يی که در آن از داشتن هرگونه نقشی در تجارت مواد مخدر يا دريافت پول از 
پول دريافت می دارد » مصارف«رئيس جمهور منظمًا برای سی آی ای انکار ورزيد اظهار داشت که از برادرش 

وی اذعان داشت که در جملۀ ساير خدماتی که انجام داده، امريکاييان را با . الکن نمی داند منبع پول از کجاست
شورشيانی که در صدد صف بدل کردن بوده اند در تماس قرار داده است و نيز اطالعاتی را در اختيار امريکايی 

من کسی را بنام سی آی ای «وی می گويد .  اشته است اما در برابر اين کار خود پولی دريافت نکرده استها گذ
من هرگاهيکه . يقينًا که با آنها کمک می کنم. نمی شناسم و هيچوقت هيچ پولی از هيچ سازمانی دريافت نداشته ام

آقای کرزی تأييد کرد که سی آی ای » .افغانی منستاين وظيفۀ . در توانم باشد با ساير امريکاييان نيز کمک می کنم
و سربازان عمليات های خاص امريکا در خانۀ پيشين مال عمر مستقر هستند و تأييد کرد که قرارگاه نيروی 

يک مامور . ضربتی کندهار نيز در همان محوطه قرار دارد، اما گفت که با آنها هيچگونه کار و ارتباطی ندارد
ه تجربۀ طوالنی کار در افغانستان را دارد پيشين سی آی ای ک

گفت که اين سازمان بر احمد ولی کرزی شديدًا اتکا دارد و 
اکثر اوقات کارکنان مخفی خود را در خانه ها و سرا هايی که 

وی گفت . ملکيت احمد ولی کرزی می باشند جابجا می سازد
که اگر هم آقای کرزی پيوندهايی با تجارت مواد مخدر داشته 
باشد برای مامورين سی آی ای که هّم و غم شان بر ماموريت 
های ضد دهشت افگنی سخت متمرکز است تفاوت چندانی 

کمتر شخصيت مطرح افغانی «وی عالوه کرد که . ندارد
وجود دارد که گرد تجارت مواد مخدر بر روی او ننشسته 

اگر پارسای پاکدامنی چون مادر تريزا می خواهيد، . باشد
  »      .ا در افغانستان نگيريدسراغش ر

بحث در مورد احمد ولی کرزی که در جنوری امسال در زمان آغاز کار رئيس جمهور اوباما آغاز گرديد در 
ماه جون هنگامی شدت يافت که نيروی ضربتی کندهار يعنی گروه محلی شبه نظامی سی آی ای مطيع اهللا قاطع 

ری ايکه تا هنوز چون و چرای آن توضيح نگرديده است در دفتر يک قوماندان پوليس واليت کندهار را در درگي
وضعيت محيط و پيرامون قتل آقای قاطع هنوز در پردۀ . مورد شليک قرار داد و به قتل رساندارنوال محلی 

اسرار پوشيده است، به گونۀ مثال هنوز واضح نگرديده که آيا کاراندازان سی آی ای در هنگام قتل در صحنه 
 داشتند يا خير، اما مامورين می گويند که تبادل آتش زمانی آغاز گرديد که آقای قاطع کوشش کرد نيروی حضور

احمد ولی کرزی طی . ضربتی را از آزاد ساختن برادر يکی از اعضايش که در بازداشت بسر می برد مانع شود
مامورين انسداد . »ی که نبايد قرار داشتمطيع اهللا در زمانيکه نبايد در جاي«: مصاحبه يی درين مورد اظهار داشت

قاچاق مواد مخدر از بی ميلی سياست ريزان ارشد در واشنگتن در اينکه در برابر آقای کرزی کاری بکنند يا حتی 
بارها درماندگی و بيچارگی  گامی بسوی راه انداختن تحقيق و پژوهش جدی پيرامون اتهامات وارده بر وی بردارند

در واقع آنها می گويند که در حاليکه ساير افغانانی که اتهام دست داشتن در کاروبار مواد . ته اندخود را اظهار داش
مخدر بر آنها وارد است بازجويی می شوند، جايداد شان مورد تاخت و تاز و تالشی قرار می گيرد و حتی جهت 

گويی آقای کرزی در برابر چنين اجراات قضايی و کيفری به مقامات اياالت متحدۀ امريکا  سپرده می شوند، 
  .  برخورد هايی معافيت و مصئونيت دارد

اداره های بوش و اوباما، ابتدا يکی و سپس ديگری، از سال ها بدين سو گفته اند که طالبان از تجارت مواد 
ند و ارتباط مخدر نفع می برند و مقامات نظامی اياالت متحده اخيرًا قاچاقبران مواد مخدر را که با شورشيان پيو

                                                 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 
 

 

 قرن گذشته در ٣٠و ٢٠ اشاره به ال کاپون رئيس گانگستران مافيا و سردستۀ مشهور سنديکای جنايتکاران شيکاگو  در سال های  ١
   برگرداننده  –شيکاگوی امريکا 
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 تن سردمدار تجارت مواد مخدر ۵٠دستگاه نظامی امريکا سياهه يی از . دارند شامل ليست ضربۀ خود ساخته است
تحقيق کنندگان ارشد . را که باطالبان ارتباط دارند و جواز اعدام يا دستگيری شان صادر شده است تهيه نموده است

يک . ورد دست داشتن آقای کرزی در تجارت مواد مخدر دارندافغانی می گويند که آنها معلومات زيادی در م
مامور عاليرتبۀ پيشين وزارت داخلۀ افغانستان که با عمليات های انسداد قاچاق مواد ومخدر آشنايی نزديک دارد 
گفت که يک منبع مهم قدرت و نفوذ آقای کرزی بر تجارت مواد مخدر کنترولی است که بر پل های کليدی باالی 

اين مامور اسبق وزارت داخلۀ افغانستان . هلمند در مسير راه ميان مناطق ترياک خيز هلمند و کندهار داردرود 
اظهار داشت که برای اينکه الری های حامل مواد مخدر بتوانند از روی اين پل ها بگذرند قاچاقچيان بايد حق 

اين دولت به سبب «مامور سابق وزارت داخله به گفتۀ اين . العبورهای گزافی به آقای احمد ولی کرزی بپردازند
وی اظهار داشت که برای مامورين افغانی انسداد قاچاق . »فساد و بيداد به فابريکۀ طالب سازی مبديل گشته است

برخی از مامورين انسداد قاچاق مواد . مواد مخدر ناممکن است آقای کرزی را مورد تحقيق و بازجويی قرار دهند
ه اند که به باور آنها آقای کرزی قسمًا از برکت تالش امريکا برای شناسايی و به کيفر رساندن مخدر امريکا گفت

  . ساير افيون ساالران نفوذ و زبر دستی خود بر تجارت مواد مخدر را گسترش و توسعۀ بيشتر داده است

نين مواد مخدر امريکا به اساس يادداشت هايی که از جلسات گزارش گيری از مخبران افغانی ادارۀ اجرای قوا
 برداشته شده اند، يک مخبر کليدی اظهار داشت که احمد ولی کرزی از عملياتی که امريکايی ها ٢٠٠٦در سال 

درزمان حکومت طالبان راه انداختند و طی آن با اغوا و نيرنگ حاجی بشير نورزی يک افيون ساالر عمدۀ افغانی 
آقای نورزی به اتهام توطئه و قاچاق مواد . ان بهره برداری نموده استند فراود به نيويارک کشان٢٠٠۵را در سال 

حبيب اهللا جان يک .   در نيويارک مجرم شناخته شد و امسال به حبس ابد محکوم گرديد٢٠٠٨مخدر در سال 
ای   به ادارۀ اجر٢٠٠٦در سال  قوماندان نظامی محلی و بعدتر نماينده در پارلمان افغانستان از واليت کندهار

قوانين مواد مخدر امريکا اظهار داشت که آقای کرزی با حاجی جمعه خان دست يکی کرده است تا بخشی از 
  .   کاروبار تجارت مواد مخدر نورزی را پس از دست گيری وی بدست خود گيرند

  
  نی هلن کوپر از واشنگتبا استفاده از گزارشات دکستر فلکنز از کابل، مارک مززتی و جيمز رايزن از واشنگتن و با سهمگير

    

  

 
 

  

  


