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 " راز " خاکشیر 
 

هموطن! خیانت دیگری از خائین حامد کرزی که  

روزنامه های بین المللی افشا کرده بودند. و تاکنون  

 هیچ مرجع عدلی به آن توجه نکرد! ؟
راز خاکشیر«« که از آن خائین حامد کرزی نام   »

برد. استخبارات برای اجنتان و همکاران خود که  

و    در برابر پول استخدام میکنند. برایشان نام شفری

مخصوص میگذارند. پروژه همکاری حامد کرزی 

هر   بدل  در  که  خاکشیر««   «« اخوندی  ایران  با 

ایران   از  دالر  بوجی  بوجی  ماهانه  اش  همکاری 

تا    2014تا    2002اخوندی دریافت میکرد. که از  

که افشا شد. یکی از همکاری خائین حامد کرزی به 

لما اخوندها ایرانی هم ایجاد موانع در تکمیل بند س

 .و هم مانع در کشت زعفران در هرات بود
سویس کشور بیطرف حقیقت را از افغانستان افشاء  

نمود:همان شفرخاکشیر )$(هایکه حامد کرزی از 

اخوندها ایرانی دریافت کرده بود.بعدا در سفر خود  

به تهران از اخوند خامینه ئ تشکر نمود کنون روز 

تسایتونگ" تسورشر  "نویه   «« سویسی  ««   نامه 

ها دالر  افشا مینماید. روزنامه سویسی: ایران میلیون 

 .خرچ نفوذ خود در افغانستان کرده است 
یک روزنامه مشهور و پرشماره سویسی با استناد به اظهارات یک مقام امنیتی بلندپایه افغانستان، از گسترش نفوذ   - - -

اده است. تهران با گروه طالبان نیز مناسبات نزدیکی برقرار ایران بر ... و وزیران و نمایندگان پارلمان افغانستان خبر د

 .نموده است 
اسالمی ایران و طالبان در روزنامه سویسی "نویه تسورشر تسایتونگ" در گزارشی با اشاره به سابقه دشمنی جمهوری

های افراطی در سال  (، از نزدیک شدن مناسبات تهران با این گروه2001تا    1996ها بر افغانستان )دوران حاکمیت آن 

دفتر خود را در   2012ها، گروه طالبان در سال  استناد گزارش رسانهاخیر خبر داده است.این روزنامه نوشته است: »به  

اند، از شهر زاهدان واقع در شرق ایران افتتاح کرد.در سال گذشته نیز نمایندگان رهبری طالبان که در پاکستان مخفی شده

 .«تهران دیدار کردند
نفوذ بر کابینه و وزیران و نمایندگان پارلمان افغانستان. " نویه تسورشر" در بخشی دیگر از گزارش خود، ضمن تاکید   - -

بر تالش گسترده تهران برای گسترش نفوذ سیاسی در افغانستان، به نقل از یک مقام بلندپایه سازمان استخبارات افغانستان  

اندازه ایران در افغانستان نفوذ ندارد. این    اضر هیچ کشوری در منطقه و جهان به)ان دی اس( نوشته است که در حال ح

مقام که نخواسته نامش فاش شود،به این روزنامه اتریشی گفته: »ایران امروز بیشترین نفوذ را بر وزیران دولت و نمایندگان  

اصطالح کابینه کرزی و پارلمان آنرا خریده  مجلس افغانستان دارد. نفوذی که هیچکشوردیگری از آن برخوردار نیست«.به  

 (.اند
لحاظ ایدئولوژیک مشترکاتی باطالبان ندارد. در دوران تسلط این  مجله"نویه تسورشرتسایتونگ":»رژیم شیعی تهران به  

لحاظ فرهنگ و زبان رابطه  مناسبات دو کشور همسایه که به    2001تا    199۶های  گروه بر افغانستان، در فاصله سال

های اخیر باعث نزدیکی طالبان و ایران  عنوان دشمن اصلی در سال  نگاتنگی داشتند، دوستانه نبود. اما نفرت از آمریکا به ت

 .«شد
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آمریکا دشمن مشترک ایران و طالبان= در ادامه این گزارش آمده است که هم طالبان و هم رهبری ایران پیمان استراتژیک   - -

شمارند؛ زیرا این پیمان ادامه استقرار سربازان آمریکایی را در افغانستان  دی برای خود می میان کابل و واشنگتن را تهدی 

سازد. تهران امیدوار است که در پایان این سال با خروج همه نیروهای ناتو از افغانستان،   ممکن می   201۴بعد از سال  

نزدی مناسبات  ایران  منطقه گسترش دهد.  را در  نفوذ خود  دامنه  با هزارهبتواند  سایر گروه  کی  و  قومی های شیعی  های 

 .کردغیرپشتون افغانستان دارد. ایران در جریان جنگ داخلی افغانستان از جنگجویان وابسته به "اتحاد شمال" پشتیبانی می  
با پشتیبان  ی  احمد شاه مسعود،معروف به "شیر پنجشیر"، یکی از رهبران اصلی "اتحاد شمال" در مزار شریف بود که 

  کننده در سقوط طالبان داشت. او اندکی پس از شکست طالبان بهنقشی تعیین    2001نیروهای آمریکا و متحدانش در سال  

حال مورد پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران نیز بود و بسیاری از ناظران طرز مشکوکی کشته شد. احمد شاه مسعود در عین  

 .کردان اسلحه دریافت می طور مستقیم از ایر افغانستان معتقدند به
 های بنیاد امام خمینی گذاری سرمایه

های مذهبی    ها دالر در موسسههای اخیر میلیون نویسد: »بنیاد امام خمینی در سالروزنامه سویسی در ادامه گزارش خود می 

افغانستان سرمایه    و برنامه یده است دولت حامد  گذاری کرده است. جمهوری اسالمی همزمان کوشهای کمک اقتصادی 

شماری از اعضای هیئت دولت کرزی و بیش از همه اعضای شاخه سیاسی  کرزی را به نفع خود تحت نفوذ بگیرد. تعداد بی 

 .«گیرنددستی پاداش می کنند و در مقابل با گشاده "حزب اسالمی افغانستان" منافع ایران را نمایندگی می 
ها عهده داشت، فاش شد که ده جمهوری اسالمی را بر  نژاد ریاست مود احمدی  میالدی، در شرایطی که مح   2010در سال  

جمهوری افغانستان تحویل داده شده است.روزنامه سویسی اکنون با    ها دالر پول نقد ایران در چمدان به دفتر ریاست میلیون 

کنند. تهران امیدوار  انستان دنبال می های متضادی را در افغدهد: »ایران و پاکستان هدف  یادآوری این موضوع ادامه می 

همه دو  ها است. با این  آباد خواستار تقویت پشتون ها قدرت را در دست بگیرند، اما اسالماست که در انتخابات آینده تاجیک

 .«ها است از قیام علیه نیروهای خارجی در افغانستان پشتیبانی می نمایندکشور سال 
استخبار سازمان  بلندپایه  وطالبان  مقام  تهران  میان  است:»ارتباط  گفته  زبان  آلمانی  روزنامه  به  افغانستان  ات 

نظر این مقام امنیتی، پاکستان روابط    برقرارشده است. چنین ارتباطی بدون موافقت پاکستان ممکن نبود«. به2006ازسال

ها در افغانستان نیز  ن آن منافع پاکستانی کننده پولی است که بدو کند، زیرا ایران تامین نزدیک تهران و طالبان را تحمل می 

 خطر خواهد افتادبه 
 .کرزی دریافت پول نقد از "سی آی ای" را پذیرفت 

روزنامه امریکایی نیویارک تایمز به نقل از مشاوران کنونی و پیشین حامد کرزی، می نویسد که طی ده سال گذشته،ده ها 

ان استخبارات مرکزی امریکا )سی آی ای( به دفتر حامد کرزی داده شده  میلیون دالر امریکایی به صورت نقد توسط سازم

 .است 
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان.این روزنامه به نقل از مقام های امریکایی   ---

را تغذیه کرد،جنگ ساالران را    مینویسد که "سی آی ای" با این کار میخواست نفوذش را حفظ کند، اما به جای این، فساد

تقویت نمود و به استراتژی خروج واشنگتن از افغانستان آسیب رساند. روزنامه گفته است که این پول ها در بکس، دستکول 

 .و خریطه های پالستیکی به دفتر ریاست جمهوری افغانستان داده شده است 
است: »بزرگترین سرچشمه فساد - - گفته  امریکایی  مقام  است«.    یک  بوده  متحده  ایاالت  افغانستان  و رشوه خواری در 

حکومت ایاالت متحده از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرد. روزنامه نیویارک تایمز هیچ گونه اظهارنظری از  

 .از دفترش نشر نکرده است  کرزی و یا
به سر میبرد، در پاسخ به سوالی در مورد   براساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی که در فنلند

دریافت پول نقد گفته است: »بلی، دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان حمایت هایی را از جانب حکومت امریکا در طول ده  

سال گذشته بدست آورده است، نه به مقدار بزرگ، بلکه کوچک«. طبق گفته رییس جمهور افغانستان از این کمک ها به 

ختلف مانند اهداف عملیاتی، کمک به مجروحین و مریضان و برای پرداخت کرایه خانه و سایر اهداف استفاده شده اهداف م

 .است. کرزی در اخیر گفته است که این کمک ها خیلی مفید بوده و از آن تشکر کرد
شده است. براساس گزارش    براساس گزارش نیویارک تایمز، پول در بکس و حتا خریطه خرید به دفتر حامد کرزی داده ---

 .نیویارک تایمز، پول در بکس و حتا خریطه خرید به دفتر حامد کرزی داده شده است 
به حیث رییس دفتر کارمندان ریاست جمهوری کار می کرده، به    2005تا    2002خلیل رومان که طی سال های   = = =

نامیدیم. پول به صورت سری داخل و در خفا خارج می  نیویارک تایمز گفته است: »ما این مبالغ را »پول شبح گونه« می  

 .«شد
روزنامه نیویارک تایمز : که پول نقد بیش از یک دهه تقریبا ماهوار به دفتر رییس جمهور افغانستان می رسید. از زمان  

 .آغاز جنگ علیه طالبان، دادن پول نقد در افغانستان برای "سی آی ای" یک کار روزمره است 
ان به این روزنامه گفتند که هیچ مدرکی دال بر این که شخص خائین حامدکرزی چنین مبلغی دریافت کرده  مقام های افغ

باشد، وجودندارد. )دستبدست( در گزارش این روزنامه به نقل از مقام های افغان و امریکایی آمده که هدف اصلی از پرداخت 

 .مین نفوذ "سی آی ای" در کاخ ریاست جمهوری است این مبالغ، دسترسی به حامدکرزی و نزدیکان اصلی او و تض
روزنامه نیویارک تایمز نوشت که بخش بیشتراین مبلغ به کیسه جنگ ساالران و سران جهادی سرازیر میشودکه بسیاری  

 .ازآن ها در تجارت مواد مخدردخالت دارند و در برخی موارد طالبان نیز از این پول بهره مند شده اند
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افغان گفته شده که "سی آی ای" همان شبکه هایی را تمویل می کند که دیپلومات های    به نقل از مقام های امریکایی و 

 .امریکایی و ماموران مجری قانون تالش می کنند تا آن ها را به تدریج از بین ببرند
غ شکل شفافی از کمک  گفت که دفترش خریطه های حاوی پول نقد از ایران دریافت کرده، اما این مبل  2010کرزی در سال  

بوده است و به این وسیله هزینه های کاخ ریاست جمهوری پرداخت شده است. او در آن زمان گفت که ایاالت متحده کمک 

 .های مشابهی به افغانستان می کند
ساله کرزی، تالش چندانی جهت مبارزه با فساد در اردو و یا پولیس افغانستان نشده است. وزارت های    11در حکومت  

داخله و دفاع افغانستان ساالنه میلیاردها دالر کمک دریافت می کنند، اما برای جلب و جذب و حفظ پولیس و اردوی ملی به 

 .شدت تقال می کنند
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