
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دھيم  از آن    تن به کشتن دھيم    به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سياسی

      

  عين الدين نذيری

   ٢٠١۴ /١/ ٣٠ــ  المان

  

  

  ورمه ميتهکرزی بوی قجناب مثلی که سر 

  « :روزی المان خواندم که دي يکی از روزنامه ھای معتبر در

  .درداپنکرزی دست امريکا را در حم&ت طالبان دخيل مي

اض&ع متحدۀ دست  رئيس جمھور افغانستان،حامد کرزی،  ،"واشنگتن پوست"نظر به گزارش 

 "واشنگتن پوست" .دخيل ميداندد، لمداد ميشوامريکا را در بعضی از حم&تی که به نام طالبان ق

، که نخواست نامش فاش کابل رياست جمھوریقصر با اتکاء به سخنان يکی از مأموران 

صورت ميگيرد، حم&تی را که از طرف طالبان کرزی از سالھا بدين طرف گردد، نوشت که 

کرزی  پنداربه . و به گمان کرزی دست امريکا در  آنھا دخالت دارد، يادداشت کرده ميرود

، که باعث ھ&کت بيست و يک نفر گرديد، کابل ٢٠١۴ ھفدھم جنوریِ حم&ت عقب  حتی در

  ».نھفته است امريکااض&ع متحدۀ نيز دست 

چاکر  جنگھای زرگريی که از مدتی ست بين حامد کرزیِ يا بھتر است بگويم و  یجنگھای زبان

خميرمايۀ جديد ، با پخش خبر باX است نھا افتيدهاو سر زب بودهدر جريان بادار،  و امريکایِ 

  .خود رسيده استآماس به اوج و  يافته

وطن رقتبار و احوال اوضاع به کنِه و  دهخوانپشت ورق را  سياسیکه با ديد عميق آگاھان 

و چه خوب شد که . امريکا سخن ميگويند بااز تبانی طالبان عزيز ما پی برده اند، مدتھاست که 

  .عوامل استعمار ھم ميگيرنددانه خورھا و با`خره تأئيد سخنان خود را از زبان 
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ی با امريکا، بعض اشخاص و امنيت معاھدۀترازو به زمين زدنھای کرزی بر سر امضای 

مطبوعات اگر به . را مويدماغ ساخته است و نوکر غرب و ناتونقاد و امريکاپرست حلقات مُ 

ھمين آنھا، دور در داخل و خارج وطن سری بزنيم، موضوع روز  ک&سيک و مدرن افغانھا

  . ، ميچرخدقراردادسرپيچی ظاھری کرزی از عقد اين 

 که اميد. واقعاً از چه قرار است قد نميدھد، که موضوع مناصر عقل ق سرگيچه شده ام و من

در پھلوی صدھا " تانافغانستان آزاد ــ آزاد افغانس"عميقنگر پورتال  نويسندگانو  تحليلگران

را روشن  مردم ده و اذھان ماپرتو افگنھم اندک درين زمينه ارزندۀ ديگر، آموزنده و مطلب 

    . ندبگردان

  

  

 

 


