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 2021اکتوبر   11دوشنبه                                                               ت نند ی ندپی ا     

ری در بورلی هیلز، آخرین دارایی پسر وزیر دفاع پیشین  المیلیون د 21خانه 
 افغانستان

ای  ری در میامی داشت، حاال خانهالمیلیون د ۵.2ای  داوود وردک که خانه

 نجلس خریده است اس ری هم در اللامیلیون د 20.۹

  کلینجیمز مک 

  

 
   - گاران« طراح آن بوده است، ساخته شده است و شرکت محلی معماری »وودز + دان2021این خانه امسال،  

ری در محله ساحلی شهر میامی  المیلیون د   ۵.2داوود وردک صاحب کاندومینیومی )ملک اشتراکی(  

در مرکز تفریحی خوبی به نام »سنت رجیز بال هاربور« است. او اما ظاهرا جایی هم در ساحل  

دهند که    ی هیلز شده است. اسناد نشان می خواهد و برای همین است که عازم بورل  مریکا می اغربی  

رازآلود که پسر عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین افغانستان است،    کار نیمه  و   این صاحب کسب 

های محله »تروزدل استیتز« در بورلی هیلز  میلیون دالری در یکی از بهترین خیابان   20.۹عمارتی  

 خریده است. 
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است و شرکت محلی معماری »وودز + دانگاران« طراح آن  ، ساخته شده  2021این خانه امسال،  

متر مربع است. خانه به طور وسیع تبلیغ نشده بود و    ۸00بوده است. مساحت این ملک افزون بر  

گونه توصیف شده است که سبکی تلفیقی و از نوع »مدرن میانه    های خصوصی این در یکی از آگهی 

مترجم.[   -مریکا محبوب بود  ایان جنگ جهانی دوم در قرن« دارد ]سبکی که در چند دهه پس از پا

ر به »گروه وودبریج«  المیلیون د   ۹.۵به قیمت    201۶بار در سال  این ملِک دو دهم هکتاری آخرین 

کرد و اکنون تعطیل شده    فروخته شد، شرکتی که از کالهبرداری موسوم به ترفند پانزی استفاده می

ای  در  موجود  اصلی  خانه  وودبریج  شرکت  است.  را  جدید  خانه  حاال  و  کرد  تخریب  را  ملک  ن 

به عنوان  نجلس، اس  های گرانقیمت در ال های اصلی سازنده خانه »ویوپاینت کالکشن«، از شرکت 

 بخشی از روند ورشکستگی وودبریج به آقای وردک فروخته است. 

با سبک معماری    1۹۶0اما ساخت دهه    ، تر بود   دیگری را گرفته که کوچک   این خانه جدید جای خانه 

ای داشت. صاحب آن خانه الی هرشبرگر بود،   های اغواکننده   تاب   و  »مدرن میانه قرن« بود و پیچ 

ها«  ایشگر ستاره نجلس به عنوان »آر اس  مریکا که در الادار ثروت نفتی از ایالت کانزاس    میراث 

بنیان  نلسون،  کندس  به  را  خانه  این  خود  مالکیت  زمان  در  هرشربرگر  خانم  شد.  گذار    مشهور 

  آن   201۳کیکز« و »پیزانا«، اجاره داده بود و در سال  ای »اسپرینکلز کاپ های زنجیره فروشگاه 

 کاری در فلوریدا فروخت.  و  میلیون دالر به صاحب کسب  ۶.۹به قیمت  را 

هایی چشمگیر دارد. این ملک دیوارهایی    و گوشه   صحی نی پنج اتاق خواب، هفت سرویس  خانه کنو

نجلس را تماشا کرد. درون  اس  های مرکز شهر التوان ساختمان ها می پر از پنجره دارد که از آن 

ساختمان با چوب خالص و سایر مواد طبیعی کار شده است و همین باعث شده رنگ خنثی خاکستری  

گرایی( معاصر داشته باشد.  رسد خانه حال و هوای مینیمالیسم )ساده   داشته باشد. به نظر میو ِکِرم  

های مسطح آن چیزی نیست مگر  در حیاط مرکزی خانه تنها یک درخت زیتون هست و روی سقف 

خشکسالی خانه هم    های حیاِط ضد اند. حتی گیاه ها کار گذاشته شده دی که در گوشه ئیهای ال چراغ 

اند. در پشت ملک    اند و به سبک و سیاق به روز خود کمی بیش از حد رشد کرده   وحشینیمه  

 شکل وجود دارد که در چند قدمی خانه قرار گرفته است.  مستطیل  بازی( )حوض آباستخری

پناهنده در سال    وردک  که  است  پشتون  قومیت  با  مورد    1۹۷۷ای  در  آمد.  دنیا  به  افغانستان  در 

اش اطالعات چندان روشنی وجود ندارد. اما در  لف اقتصادی های مختهای ثروت او و فعالیت ریشه 

دی کپیتال گروپ« در میامی است. در  بینیم که او رئیس شرکتی به نام »ای   ها می اسناد ثبت شرکت 

التحصیل دانشگاه  ترش، حمید وردک، نیز اشاره شده است؛ فارغ گ های مختلف به برادر بزرگزارش
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کاری موفق است و رئیس شرکت  وکالسش بود و حاال صاحب کسب تاون که زمانی شاگرد اول  جورج 

مریکا  اال هولدینگز«. این شرکت مستقر در ایالت ویرجینیای  اسینظامی »ان   )حمل و نقل(ترابری 

راه  از  حفاظت  ازای  در  شده  موفق  و  است  افغانستان  در  فعالیتش  بیشترین  اما  تامین  است  های 

شود این    مریکا دریافت کند؛ گفته می انی از دولت  هایی با مبالغ کال   ها قرارداد مریکایی استیکی  وژل

 رسیدند.  میلیون دالر می  ۳۶0آور ها به رقم سرسام  قرارداد 

 منبع: مجله »ِدرت«

 

 


