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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                                 ديپلوم انجينرکريم عطائی :ليکوال    ٢٥-١٠-٢٠١٠  ني
  ٢٠١٠اکتور ٢٤شپيگل آنالين 

  

  رئيس جمهور افغانستان
  ايران بايد برای آمر دفتر کرزی پول تهيه کرده باشد

   خود داری کرد در زمينهحامد کرزی رئيس جمهور افغانستان از اظهار نظر
 

 
  

ويب . زی اظهاراتی داشته اند  داوودتاحال نه داوود زی خود و نه در مجموع حکومت افغان در برابر اتهامات بر[
  ]سايت پشتوی بی بی سی

  
آمر " نيويارک تايمز"به اساس . آيا ايران مستقيماً  باالی کرزی اعمال نفوذ می کند؟ اتهام اقالً  به حقيقت نزديک است

ديک کرزی روزنامه از زبان يک همکار نز. دفتر کرزی به صورت متواتر از رژيم تهران پول نقد در يافت می کند
  .» باشد)Voodoo(فقط مانند سحروجادو« : با اين کلمات نقل قول می کند

  
  -واشنگتن

 به دست می آيند یاطالعاتزياده بر آن . اوضاع در افغانستان اصالً  برای جهان غرب به صورت کافی پيچيده است
آمر دفتر رئيس " يويارک تايمزن"نظر به يک راپور . که ماموريت ناتو را در آن کشور مايوسانه جلوه می دهند

 يک مامور می خواهد .متواتر تاديات نقدی از ايران در يافت می کندبه صورت جمهور افغانستان، عمرداوودزی، 
  .که چطور داوودزی پاکت های پول را به خانه انتقال داده استباشد ناظر آن بوده 

  
دهد که با اين تاديات ايران می خواهد نفوذ خود را در روزنامه از منابع ديپلومات های افغانی و غربی راپور می 

د که کرزی و داوود زی از آن به نوبۀ ن به يک صنوق مخفی پرداخته می شو ها اين پول. کشور همسايه توسعه بخشد
به . نمايندگان ولسی جرگه، سران اقوام و نمايندگان طالبان پول می پردازند تا از حمايت ايشان مطمئن باشندخود به 

که به مليون ها دالر بالغ می گردد هدفی را تعقيب می نمايد تا تفرقه بين اساس راپور متذکره ايران با اين تاديات 
  .افغانستان، ناتو و امريکا خلق و شدت يابد

  
می خواهد  پرخاشگرگفته است که حکومت ايران با متود های " نيويارک تايمز"يک همکار بلند رتبۀ ناتو به 

  .ناتو را در افغانستان تخريب نموده تا در سياست آن کشور نفوذ بيشتر به دست آردماموريت 
  
  »)Voodoo(مانند سحر وجادو«
، تاديات نشان دهندۀ آن اند که رژيم ايرانی تا چه حد در حلقات داخلی حکومت افغانستان عقيده دارد" نيويارک تايمز"

 با اضالع متحدۀ امريکا و ديگر کشور های ناتو همکاری شه اظهار می دارد کهي در ضمن کرزی هم.دخالت دارد
  . در قدرت نگاه می دارد راصرف حضور نظامی اين ها اوضاع را در افغانستان ثبات بخشيده و رئيس جمهور. دارد

  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

کرزی می داند که او بدون امريکا به سقوط : " يک همکار رئيس جمهور افغانستان از قول روزنامه بيان می دارد
او . داوودزی سبب همه مشکالت با اضالع متحدۀ امريکا می باشد. است )Voodoo(ولی مثل سحروجادو. ه استمواج

  ."به صورت سيستماتيک به کرزی اطالعات بی جا، غرض آلود و  غلط را انتقال می دهد
همچنان سفير . زی از اظهار نظر در مورد مناسبات با ايران  خود داری کردند به اساس راپور، کرزی و داوود
  .نخواست در زمينه اظهاراتی داشته باشدايران در کابل، فدا حسين مالکی 

  
  پايان

  
 


