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و شمير   ٤ تر ١  له:هدپا

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 لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                                                       داکتر سيدعبداهللا کاظم :ليکوال  ٠١-١١-٢٠١٠  ني
  

  سناد مبنی بر افشای يک  راز مهم که درج تاريخ گرددا
  
  ـ مقاله نيويارک تايمز ١
  ـ اعترافات کرزی ٢
  وابق از زبان داکتر رمضان بشر دوستـ س٣
 
  متن مقاله پر آوازه نيويارک تايمز 
  

با انتشار يک مقاله مبسوط تحت » نيويارک تايمز« روزنامه معروف امريکا ٢٠١٠اکتوبر  ٢٣روز شنبه مؤرخ 
  » فيلکنزديکستر«به قلم » گفته ميشود ايران به مشاور ارشد کرزی خريطه مملو از پول نقد می پردازد« عنوان 

اکنون که يک هفته از نشراين  مقاله ميگذرد، . در رسانه های افغانی و بين المللی سروصداهای بسيار را بلند کرد
افشای اين راز، مردم افغانستان را دچار بهت و حيرت ساخته است که . موضوع  روزبروز داغتر و جدی تر ميشود

 اهانت آميز ملی زده و چگونه ميتوان باالی همچو شخص از چگونه رئيس جمهور انتخابی شان دست به چنين کار
اين به بعد اعتماد کرد و سرنوشت کشور و مردم بيچاره را بدست او و گماشتگانش سپرد که خود مرجع و منبع فساد 

  . »چوکفر از کعبه برخيزد ـ کجا ماند مسلمانی«به گفته مشهور . ميباشند
 ثبوت ادعای خود اسناد موثق در دست دارد، لذا او ناگزيرشد به گرفتن نه کرزی ميدانست که نيويارک تايمز برای

به يقيين کمتر کسی تاحال . يکبار، بلکه باربارپول از ايران اعتراف کند، چيزی که از نظر مردم تاآنوقت پوشيده بود
راز مهم و يک سند تاريخی مجال مطالعه متن مکمل اين مقاله را يافته است، مقاله ای که در واقع سرآغاز افشای يک 

  : محسوب ميشود، لذاغرض آگاهی مزيد هموطنان عزيز الزم ديده شد تا ترجمه دری آن خدمت تقديم گردد
  »گفته ميشود ايران به مشاور ارشد کرزی خريطه مملو از پول نقد می پردازد«

  ٢٠١٠، ٢٣ديکستر فيلکنز ـ نيويارک تايمز اکتوبر : نويسنده
  

 ـ يک شامگاه در ماه آگست گذشته، هنگاميکه رئيس جمهور حامد کرزی سفر رسمی خود را درايران  ، افغانستانکابل
: به پايان ميرسانيد، طياره شخصی او در ميدان هوائی آماده پرواز بود و انتظار ورود آخرين همسفر را ميکشيد 

  .سفير ايران در افغانستان
  

به .  کنار عمر داؤدزی، رئيس دفتر ومعتمد رازدارآقای کرزی نشستسفير، فداحسين مالکی، باالخره پيدا شد و در
اساس گفته يک شخصيت رسمی افغان که در طياره حضور داشت، آقای مالکی به آقای داؤدزی يک بسته بزرگ 

يک شخصيت رسمی ديگر افغان تائيد کرد که آقای داؤدزی خريطه . پالستيکی مملو از بانکنوتهای يورو  را تسليم داد
  .بزرگ پول نقد را باخود به خانه برد

  
بسياری از ما متوجه «: و عالوه کرد که» اين پول از ايران بود«:شخصيت رسمی افغان به شرط حفظ هويتش گفت

  .»آن شديم
  

خريطه پول يک قسمت ازنقدينه ايران است که بطور سری و  :رات شخصيتهای رسمی افغانی و غربیبرطبق اظها
آنها . وفاداری آقای داؤدزی و پيشبرد عاليق ايران در قصر رياست جمهوری، پرداخته ميشودمداوم به منظورجلب 

  .ميگويند که ايران نفوذ خود را بکار می برد تا بين افغانها وامدادگران امريکائی و ناتو شگاف ايجاد نمايد
  

 دريک صندوق بدون حسابدهی طوريکه شخصيتهای رسمی بيان ميدارند، پولها که جمعًا به مليونها دالر ميرسد،
گذاشته ميشود که آقای داؤدزی و آقای کرزی از آن برای پرداخت به نمايندگان پارلمان، سران قومی و حتی 

  .قوماندانهای طالبان برای اطمينان از تعهدات شان تاديه ميگردد
  

ک صندوق خاطرخواهی اين اساسًا ي«: يک شخصيت رسمی غربی در کابل به ارتباط پول عرضه شده ايران گفت
  . »وظيفه داؤدزی پيشبرد عاليق ايران ميباشد«، او عالوه کرد که »رياست جمهوری است

  
شخصيتهای رسمی غربی و افغان که به شرط حفظ هويت شان برای اين نوشته مصاحبه کرده اند، از نزاکتهای 

منبع می افزايد که جای تشويش . ردصحبت ميکنند که در معامالت مالی بين آقای کرزی و همکاران او وجود دا



  
 

 
و شميره   ٤تر 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

آقای داؤدزی و نيز آقای کرزی . آنست که آقای داؤدزی در خرابی روابط بين کرزی و اضالع متحده کمک ميکند
يکی از همکاران . هردو از ارائه جواب در برابرسؤالهای تحريری در باره روابط ايشان با ايران خودداری کردند

  .خواند» چرند «آقای داؤدزی اين اتهامات را
شايعه «يک سخنگوی آقای مالکی اين اتهامات را . سفير ايران در کابل آقای مالکی نيز از ارائه جواب ابا ورزيد

  .وانمود کرد» شيطانی رسانه های خارجی و غربی 
  

 که هميشه مقصد از تاديات ايران همانا حفظ وفاداری آقای داؤدزی ، سابق سفير در ايران، است: به گفته شخصيتها 
  .آقای داؤدزی هر روز صبح به آقای کرزی گزارش ميدهد .خط ضد غربی را در کرزی تقويه ميکند

  
کرزی ميداند که کار او بدون اضالع متحده تمام است، اما اين بيشتر بيک نوع «: يک همکار رئيس جمهور گفت

او بطور سيستماتيک معلومات ناقص، . دداؤدزی منبع تمام مشکالت با اضالع متحده ميباش. جادوگری شباهت دارد
  .»بی محتوا و غلط را به کرزی ارائه ميدارد

  
تاديات به آقای داؤدزی  مبين آنست که تا چه حد حکومت ايران در حلقه داخلی کرزی نفوذ کرده است، البته با درک 

 و ملياردها دالر بعد از که  با موجوديت قوای نظامی همبستگی او با اضالع متحده و سائر کشورهای عضو ناتو
  . بدينسواو را پايدار نگهداشته اند٢٠٠١سقوط طالبان در سال

  
آقای کرزی اوائل اين سال آقای احمدی نژاد رئيس جمهور ايران را به قصر رياست جمهوری دعوت کرده بود، در 

صيت رسمی افغان آقای به قول يک شخ. آنجا آقای احمدی نژاد يک بيانيه زهرآگين ضد امريکائی را ايراد کرد
يک جعبه شخصًا برای « :شخصيت رسمی گفت.  احمدی نژاد حين سفر به کابل، دو جعبه پول نقد را با خود آورد

  .»داؤدزی و ديگر برای قصر
  

يکی از شخصيتهای ارشد ناتو به شرط حفظ هويتش، درباره اينکه داؤدزی از ايران پول ميگيرد، سخن نگفت ولی 
ومت ايران يک کمپاين شديد را در داخل افغانستان برای تضعيف ماموريت امريکائی و ناتو و به بيان داشت که حک

  .مقصد نفوذ در سياستها پيش می برد
  

شخصيت رسمی ناتو گفت که دستگاه های استخباراتی ايران در دو سمت معضله به وسيله تهيه منابع مالی، اسلحه و 
صيت گفت که ايجنت های ايرانی کمپاين های بسياری از افغانهای را که در اين شخ. تعليم دهی طالبان عمل ميکنند

  .انتخابات پارلمانی ماه گذشته کانديد بودند، تمويل کردند
  

به قول شخصيت رسمی ناتو، دستگاه های استخباراتی ايرانی اين توانائی را انکشاف داده اند که مخالفين را به قتل 
  .در داخل کشور حمله کنندبرسانند و به عساکر امريکائی 

  
  .»از حضور آنها در داخل افغانستان و کابل  و توانائی فاجعه آميز آنها، بسيار نگران هستم«شخصيت رسمی گفت 

  
هفته  :ه گفته يک شخصيت رسمی اسبق افغانب. شخصيت های رسمی اداره اوباما اهداف ايران را خطيربيان کردند

العاده امريکا برای افغانستان و پاکستان به وزير ماليه افغانستان حضرت عمر گذشته آقای هالبروک نماينده فوق 
  .زاخيلوال در باره آقای داؤدزی و نفوذ ايران در قصر رياست جمهوری شکايت کرده است

  
در يک مصاحبه آقای زاخيلوال نيز از ابراز نظر در مورد صحبت با .  آقای هالبروک نخواست  در زمينه تبصره کند

  .ی هالبروک و موضوع فعاليتهای ايران در افغانستان خودداری نمودآقا
  

  .»اين يک همسايه معاند ميباشد. ما ديگر انتخابی نداريم، جز آنکه با ايران دوست باشيم«: زاخيلوال گفت
  

آقای داؤدزی در اطراف آقای کرزی از جمله گروپ اشخاصی است که زمانی به حزب اسالمی تعلق داشت که اين 
  . می جنگيد١٩٨٠زب با افکار سختگيرانه اسالمی عليه شوروی در سالهای ح
  

در طول جنگ های داخلی  . ران افغان بود بی رحمترين جنگساالزرهبر حزب اسالمی، گلبدين حکمتيار يکی ا
از . وسيع بر کابل پرداختند، هزارها ملکی را کشتند) راکتباری های( قوای او به بمباردمان های ١٩٩٠سالهای 
اين گروپ همچنان .  بدينسو، آقای حکمتيار يک مدت طوالنی زير حمايت حکومت ايران در آنجا بسر برد٢٠٠١

  .استخباراتی پاکستان دارد و از آنطريق با طالبان در ارتباط ميباشدپيوند ديرينه با دستگاه 
  

  به حيث رئيس ٢٠٠٣شخصيتهای اسبق و فعلی افغان ميگويند که حکومت ايران قبل از آنکه آقای داؤدزی در سال 
ن پولهای نقد معلوم نيست که چه وقت آقای داؤدزی به کار گرفت. دفترمقرر شود، به تمويل آقای کرزی آغاز کرده بود



  
 

 
و شميره   ٤تر ٣  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

به گفته يک شخصيت .  موصوف به حيث سفير به ايران مقرر شد٢٠٠٥در سال  .از ايران دست بکار شده است
رسمی افغان که بعد از آن آقای داؤدزی با مامورين دستگاه استخباراتی ايران  آشنا گرديد واز آنطريق با رهبران 

  .ارشد ايران مثل آقای احمدی نژاد نزديک شد
  

به قول شخصيت های رسمی، .  به کابل برگشت و به حيث رئيس دفتر شروع بکار کرد٢٠٠٧داؤدزی در سال آقای 
شخصيتهای ايرانی بطور نسبتًا آزاد بدون عبور . از آن به بعد آقای داؤدزی روابط نزديک با سفير ايران برقرار نمود

  .شوندميتوانند با قصر آقای کرزی به تماس ) پروتوکلی(از مجرای رسمی 
  

  .»روابط بسيار خودمانی است«يک رهبر سياسی افغان گفت که بين آقای داؤدزی و ايرانی ها، 
  

يک رهبر سياسی افغان گفت  به . ارقام که چه مقدار پول ايران به قصر رياست جمهوری جريان دارد، متفاوت است
يک دپلمات سابقه که در افغانستان . رسدباور او بين يک تا دو مليون دالر هر يک ماه بعد بدست آقای داؤدزی مي

  . مليون دالر بالغ ميشود٦ايفای وظيفه ميکرد گفت بعضی اوقات تاديات يکبارگی جمعًا به 
  

  . در دفتر آقای داؤدزی نگهداری ميشود» سيف«يک شخصيت اسبق رسمی افغان بيان داشت که پولها در يک 
  

اما . را خودش ميگيرد يا آينکه او فقط وسيله انتقال ميباشد معلوم نيست که آيا آقای داؤدزی يک قسمت پول 
شخصيتهای رسمی غربی و افغان ميگويند که آقای داؤدزی از وقتيکه به حيث همکار ارشد آقای کرزی کار ميکند، 

  .مالک اقًال شش خانه در دوبی در امارات متحده عرب و يکی در وانکوور کانادا برتش کولمبيا گرديده است
  

خصيت رسمی افغان گفت که آقای داؤدزی از قدرت خود برای تعيين وقت مالقات کرزی باکسانيکه ازحضور يک ش
   به قول اين شخص . امريکائی ها در کشور و از کشته شدن اشخاص ملکی در جنگ شکايت دارند، استفاده مينمايد

  .»اين يک ستراتژی است«
  

به قول شخصيت رسمی غربی آقای .  بعضی مقاومت ها مواجه استتالشهای آقای داؤدزی به طرفداری از ايران با
داؤدزی به منظور کمک به بعضی از فعاليتهای تجارتی ايرانی در کابل با مخالفت مامورين استخباراتی افغان مواجه 

که يکی مامورين استخباراتی افغان معتقد اند که شخصيت های ايرانی بيشتر منسوب به گارد انقالبی اسالمی . ميشود
  . از شاخه های مقتدر نظامی ايران ميباشد، ارتباط دارد

  
به گفته شخصيتهای رسمی غربی موسسات تجارتی ايران گاهی به وسيله رياست امنيت ملی مسدود ميگردند، ولی نه 

  .برای مدت طوالنی
  

ی آنرا دوباره مسدود ميسازد داؤدزی برای  باز فعال کردن آن کمک ميکند، بعدًا رياست امنيت مل«به گفته منبع فوق 
  . يک شخصيت رسمی افغان اين موضوع را تائيد کرد. »ولی بار ديکر آنها به فعاليت آغاز ميکنند

  
افغان ها ميگويند که سفير ايران ميکوشد تا در . ايرانی ها در ديگر ساحات حيات سياسی افغانستان نيز فعال استند

به گفته يک شخصيت رسمی افغان آقای مالکی اخيرًا به ميرويس ياسينی . انتخاب رئيس ولسی جرگه اعمال نفوذ کند
  .يک کانديد رياست ولسی جرگه، تلفون کرده است و از او تقاضا نموده تا از عزم خود به نفع يونس قانونی بگذرد

  
  سنگر رحيمی و شريف اهللا سهاک در تهيه اين راپور همکاری کرده

  پايان مقاله 
  

  اعترافات کرزی
   

  ):به دری( آقای کرزی بعد از نشر مقاله نيويارک تايمز طی يک مصاحبه رسمی چنين گفت 
حکومت ايران سال يکبار يا دو بار به يورو گاهی پنج لک، گاهی شش لک ، گاهی هفت لک يورو به دفتر کمک «

د که ما بسيار شکر ميکند و آن کمک رسمی است و به امر من داؤدزی اين پيسه را از حکومت ايران تسليم ميگير
گذار هستيم از حکومت ايران که به ما کمک ميکند، چون در افغانستان ديگر حسابی وجود ندارد که از آن در رئيس 

  »...جمهور بتواند مصارفات خاص را بکند
  ):ترجمه دری متن(در ادامه مصاحبه آقای کرزی به انگليسی چنين گفت 

اين مناسبات . لی چيزهای ديگر بودند و ماهم از آنها چيز های خواسته ايمآنها در مقابل خواهان روابط خوب و خي«
افغانستان خوب ميداند چه کار کند ما روابط خود را با ايران ادامه ميدهيم و همچنان از . دوستانه ميان دو کشور است

  »...بيائيد از اين موضوع يک ماجرا درست نکنيم. آنها پول خواهيم گرفت



  
 

 
و شميره   ٤تر ٤  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

  داکتر رمضان بشر دوستسوابق از زبان 
   )٢٠٠٨برگرفته از پورتال افغان جرمن آنالين سال (

من معتقد هستم که نه تنها احمدی نژاد دوست شخصی آقای کرزی است، بلکه ايرانی ها آقای کرزی را با پول نقد « 
......  ا نان ميخورديممن وقتی وزير پالن بودم با آقای کرزی بسيار نزديک بودم، تقريبًا هر شب يکج. تمويل ميکنند

ايرانی ها سفيرش می آمد با بکس پر از . در دفترش من ساعت ها با آقای کرزی صحبت ميکرديم سر مسائل مختلف
آقای کرزی داؤدزی که رئيس دفترش بود، او را ميخواست و می گفت ـ داؤدزی . پيسه، اينرا ميداد به آقای کرزی

برای آقای کرزی گفتم که چون واقعًا بسيار نزديک بوديم، گفتم رئيس . صاحب دا واخله، داؤدزی آنرا می گرفت
به من گفت بشر دوست صاحب سر هر چيز انتقاد ميکنی، چه عيب است که ايرانی . صاحب همين کارت خوب نيست

غانستان گفتم هيچ عيبی نيست ايرانی ها به ما کمک کنند، خداکند کل پيسه نقد خود را برای اف. ها به ما کمک ميکنند
بدهند اما خودت رئيس گروپ قاچاقبرمافيا نيستی، خودت رئيس جمهور افغانستان هستی، حساب بانکی دارد دولت، 

ايرانی ها پيسه نقد در دست خودت ميدهند مثل يک گروپ مافيائی، تو در . وزير ماليه داری ، مسؤل بودجه داری 
. اين درست نيست. هرکس که داد ، ميدهد مصرف ميکندداؤدزی تاجائيکه من می بينم به . دست داؤدزی ميدهی

ايرانی ها را بگو که کمک شانرا به حساب بانکی دولت روان کنند، خدا کند که کل دارائی ها را به افغانستان کمک 
کنند بعد بايد اين برود در حساب بانکی دولت، بعد به وزارت ماليه و وزارت ماليه آنرا به هرجائيکه مصرف ميکند، 

  »اسناد و مدارک اش را دوباره در داخل بودجه کند که همه چيز شفاف باشد
  

  پايان
 


