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آیوبی یک مھاجر افغان در امریکا، یک . تا ھمین سال ھای اخیر، تاج آیوبی یک خرده فروش بود

  . فروشگاه فرنچر فروشی را در ناحیھ لیزبورگ، ویرجنیا اداره میکرد

او بھ عنوان مشاور بین المللی حامد کرزی کار . و اما امروز، تاج آیوبی کارشناس مسائل جھانی است

  . می کند



این روابط خانوادگی با کرزی است کھ تاج آیوبی را با وجود بی تجربگی و تحصیل ناکافی بھ مقام 

حامد کرزی است و خواھر تاج آیوبی ھمسر . مشاوریت در ریاست جمھوری افغانستان رسانیده است

  . پسران آیوبی بخشی مھمی از شبکھ خانواده گی کرزی در افغانستان استند

در سال ھای آخیر، اعضای خانواده کرزی و وابستھ گان آنان مقام ھای دولتی، بازرگانی پرسود و 

  . قراردادی ھای نظامیان خارجی را در اختیار خود دارند

دوبرادر حامد کرزی، احمد ولی کرزی قدرتمندترین فرد کندھار در گذشتھ ھمواره گزارش ھای در باره 

دیگر  اما منتشر شده است و ورشکستھ و محمود کرزی بازرگان مشھور و سرمایھ گذار کابل بانک

شماری زیادی از اعضای خانواده کرزی . اعضای شبکھ خانواده گی کرزی ھمچنان پنھان باقی مانده اند

موقف ریاست جمھوری کرزی، خانواده وی را بھ یکی از قدرتمندترین و در امریکا زنده گی دارند و 

  . ثروتمندترین خانواده ھا مبدل ساخت

یکی از برادرزاده ھای کرزی، از مقامات ارشد اطالعاتی می باشد و او مسئولیت تمام فعالیت ھای 

رمایھ گذاری کار می یک برادر حامد کرزی در اداره حمایت از س. اطالعاتی کشور را در اختیار دارد

 . کند و کاکای رئیس جمھور ھم اکنون سفیر افغانستان در روسیھ است

است، دست کم شش نفر از خانواده کرزی بھ شمول یک برادر کھ در انتخابات پارلمانی اشتراک کرده 

  . بازرگانی ھای را کھ ارزش آن ملیارد ھا دالر امریکائی می باشد، اداره می کنند

رادرزاده، خواھرزاده ھا و دیگر بستھ گان رئیس جمھور کرزی در کابل و کندھار قدرت برادرھا، ب

  . دارند و تمام امور بازرگانی و دولتی را بھ عھده دارند

بھ گفتھ مقامات افغان و امریکائی، حضور گسترده خانواده کرزی ھم باعث تقویت و ھم تعضیف اداره 

ادعا ھای فساد پایھ ھای دولت وی را ضیعف کرده است و افغان ھا رئیس . حامد کرزی شده است

  . جمھور کرزی را متھم بھ چشم پوشی از فعالیت ھا و فساد اعضای خانواده اش می نمایند

یان احمد ولی کرزی متھم بھ قاچاق مواد مخدر و محمود کرزی متھم بھ بازرگانی غیر قانونی می در م

باشند کھ بازرس ھای امریکائی پرونده ای را بھ تازه گی در مورد بازرگانی غیرقانونی محمود کرزی 

  . براه انداختھ اند



  مکانیزم بقا در قدرت 

فغانستان، این خانواده ریاست جمھوری شکنده ای را اداره با وجود نفرت گسترده از خانواده کرزی در ا

  . می کنند

رونالد نیومن، سفیر پیشین ایاالت متحده امریکا در افغانستان می گوید کھ او باور دارد کھ رئیس جمھور 

کرزی در تالش ایجاد یک شبکھ حمایت از خودش پس از بیرون شدن سربازان امریکائی از افغانستان 

  . می باشد

خوب پاسخ او چی است؟ ایجاد یک . کرزی مطمین است کھ ما او را ترک خواھیم کرد: نیومن می گوید

این شبکھ جزی از . شبکھ از ھواداران و فرماندھان محلی و خانواده ھای فاسد کھ باھم یکجا استند

   .مکانیزم بقا در قدرت است

ه کرزی بھ صورت صادقانھ بھ افغانستان محمود کرزی از خانواده اش دفاع کرده و می گوید کھ خانواد

  . کار می کنند

پیدا کردن مردم مسلکی در افغانستان . افغانستان بھ مردمی مانند ما نیاز دارد: محمود کرزی می گوید

   .ما بھ تنھائی نمی توانیم این کشور را بسازیم. بسیار مشکل است

 ری از خانواده ھای مرتبط با خانواده کرزیدیگ مقامات امریکائی می گویند کھ خانواده کرزی و شماری

میالدی بھ این کشور سرازیر شده  ٢٠٠١از ملیارد ھا دالر امریکائی کھ برای بازسازی افغانستان ازسال 

حقوق اعضای خانواده کرزی و تمام امور بازرگانی آن ھا از ھمین پول ھای . است، سود برده اند

  . امریکا پرداختھ می شود

یسنده پاکستانی و کارشناس امور افغانستان کھ کتاب ھای زیادی در مورد افغانستان نوشتھ احمد رشید نو

بھ گفتھ وی ھم اکنون خانواده . است می گوید کھ سیاست خانواده گی جزی از فرھنگ در افغانستان است

  . ھای قدرتمند در افغانستان، قدرت و پول این کشور را در دست دارند



ضای خانواده کرزی از ترس فروپاشی رژیم کرزی، خانواده ھای شان را در ھنوز ھم شماری از اع

شماری از آنان در ایاالت متحده امریکا و بخشی دیگر ھم در . بیرون از افغانستان نگھ داشتھ اند

 . کشورھای اروپائی و دوبی زنده گی دارند

  

  

  ٢٠١٠اکتوبر  ٩شنبھ، 

 افغانستان -کابل

 
 
 
 
 
 
 

www.esalat.org 

http://www.esalat.org

