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  چرا اسماعيل سر امريکا قھر است؟

 
 

ه دارند که چرا آنھا را ار يک عده از خاينان ملی که توسط  امريکا به قدرت نصب شدند، اکنون از ولينعمت خود شکو

اولين " حامد کرزی. "نظر دور انداخته  و به عوض به اصطالح تحصيل يافته ھای غرب را بر آنھا ترجيح داده است

رئيس جمھور مزدور امريکا ھم حاال از امريکا گله مند است و پيوسته روش اين کشور را در افغانستان به باد انتقاد می 

امير ھرات که بعد از تجاوز امريکا به افغانستان که مدتی در کرسی ھای  وزارت و واليت تکيه " اسماعيل خان. "گيرد

تا چندی قبل ھمين . داند زده بود، بنای شکايت را از امريکا گذاشته و بودن امريکا را برای افغانستان مفيد نمی

  .  را انسان با تفکر ناميده بودوی" رمزفيلد. "وزير دفاع سابق امريکا قسم می خورد" رمزفيلد"به سر " اسماعيل خان"

. امير خود ساختۀ ھرات از امريکا انتقاد نموده و تقاضای خروج نظاميان متجاوز امريکا را کرده است" اسماعيل خان"

تنھا با "او گفت که . و طالبان در مورد نظاميان امريکا بسيار مشابه است" اسماعيل خان"بسيار عجيب است که گفتار 

  . وی از افغانستان ، اين کشور روی آرامش را به خود خواھد ديدۀوج اشغالگران به گفتخر

دليل تغيير موقف . ً اقال يک گپ درست زده استءراستگو که بعد از سال ھا کذب و ريا" اسماعيل"زنده باد " 

لبی رياست جمھوری افغانستان معلوم نيست، شايد فکر کرده باشد که او و رفقايش در دور ديگر انتخابات تق" اسماعيل"

ھمچنان تيرگی در روابط واشنگتن و تھران فضاء را برای کسانی که بيشتر به سوی تھران . باز ھم نقش نخواھند داشت

مردمی و ملی  نيست، بلکه ناشی از بی " اسماعيل"به ھر صورت، احساسات . ميالن دارند، تنگ تر خواھد ساخت
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