
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ نومبر ٠۶
 

 تداوم تاخت و تاز بی شرمانۀ عزيزهللا کرزی در مسکو
 

 

  عزيزهللا کرزی»جيکر«

 رئيس جمھور سابق دولت مستعمراتی کابل ھمچنان به حامد کرزیکو و کاکای  سفير افغانستان در مسعزيزهللا کرزی

ين ازند، در  از تطبيق قانون حرف میاشرف غنیاگر . دزدی و چور در سفارت افغانستان در مسکو ادامه ميدھد

  . بايد در لست کسانی باشد که در قدم اول برطرف گرديده و مورد تحقيق قرار گيردعزيزهللا کرزیصورت 

يک انسان بی پرنسيپ و بی حيثيت است که از ارتکاب ھيچ عمل بد .  يکی از چلوس ترين کرزی ھاستعزيزهللا کرزی

کرد، شبانه با موتر رسمی سفارت تکسی   در پولند ايفای وظيفه میبرھان الدينکه به حيث سفير  زمانی. شرم ندارد

ھرگز سابقه نداشته که سفير يک کشور در سرزمين خارجی با . انداختکرد و پول آن را در جيب خود می  رانی می

صد ھا .  اين عمل غير شرافتمندانه را انجام دادء تکسی رانی نمايد، اما ھمين انسان بی حيا،حفظ وظيفۀ رسمی سفارت

عزيزهللا گيری افغان مقيم  روسيه از فساد اداری، رفتار غير قانونی، بی عدالتی، بی کفايتی، رشوت خوری و باج 

 . جای تعجب ھم نيستصدای آنھا را نمی شنود که اصالً  شکايت دارند، الکن کسی کرزی

به ھيچ اصول انسانی پابند نيست و .  است و خود را باال تر از قانون می داندء  سخت پر رو و بی حياعزيزهللا کرزی

، ساير اعضای فاسد سفارت ھم عزيز هللا کرزی از برکت حيثيت پائين.  يک فرد قانون گريز و فرھنگ ستيزاستهھميش

قاچاق اموال و حتا مواد مخدره از جانب اعضای سفارت با حمايت . سوی فساد روان اند و سرسپردۀ سفير شده انده ب

ی تاجران غدار که او ئ مافياھای باند حيثيت سياسی سفارت را به زمين زده و با عزيزهللا  کرزی. سفير رايج گشته است

ۀ  او را در زرشوت ھای کالن قيتاجران دزد با اعطای  .  سست عنصر و بوالھوس يافته اند ھمکاری نزديک داردرا 

 از دزدی و چپاول سير نمی شود و عليه ھرانسان  عزيز هللا کرزی. دست دارند و طبق ميل کرزی را می رقصانند

  .کند نجيب و ميھن دوست دسيه بازی و توطئه چينی می

  .    اسپان مسلخ زندانی گرددۀبايد سال ھا در طويلاين کثافت 


