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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ١٢
  

  یحامد کرز، ین مسلکيخا و تالش پت
  
  

 ین روز ھا در صدد تبارز دوباره است و ميا سابق افغانستان اشغال شده درۀت نشاندس جمھور دسي رئیحامد کرز

ن انسان ي و برادرانش از پست تریکرز.   را به راه اندازدیاسيان سيک جريف گذشته، يکوشد که با ھمکاران  کث

خواھد  یکا ھم ميرام.  و بردرانش پاک شودی کرزیسال ھا و حتا دھه ھا کار است تا مردار. ن اندي زمی رویھا

  . نگھدارد و از گفتار و کردارش سود ببردیک نحويکه ھمچو افراد را به 

 – ی  غنیاست خارجي از سیگاه گاھ.  نشان دھدیکند که خود را منتقد حکومت وحشت مل ی تالش میحامد کرز

الکن . داند یبه مفاد افغانستان نم آنھا را با پاکستان یکيراث خور خودش اند، انتقاد نموده و روش نزديعبدهللا که م

 بار به ٢١ اش بر مردم افغانستان، یلي تحمیاست جمھوري سال ر١٣را فراموش کرده که در طول  ني ایکرز

 یحامد كرز.  اورديدست نه  بیاجه يت نتي التفات نمود که در نھایپاکستان سفر نموده و از مقامات اسالم آباد تقاضا

 كشور پاكستان شود، یم فشارھاياگر حكومت افغانستان تسل"  کهداداخطار ن يد گارۀمصاحبه با روزنامک يدر 

دست ه  سابق بیس و تجاوز قشون سرخ شوروي انگلی افغانستان كه در برابر استعمار طلبیخي تاری داشته ھایتمام

 تنھا از یرزشود که حامد ک ی باال به وضاحت مشاھده مۀدر جمل! یائي حیب انسان بيعج ."آورده، باطل خواھد شد

انتقاد حامد . زند ی نمی حرفیکائيان امري افغانستان توسط وحشیکند و از اشغال کنون یتجاوزات گذشته صحبت م

ر يا غي و یسم اراديالي اش به امپریبکارانه دارد و سرسپردگي فرۀکا در افغانستان صرف جنبي از روش امریکرز

  .   گردد ی آشکار میاراد

 و در رافرازندب کابل مستقالنه یسم و دولت مستعمراتياليه امپريشود که علم مبارزه را عل یشنھاد ميھنان پيبه ھم م

 و عبدهللا استفراغ استعمار اند، صرف با ینھا ھم مانند غنيا. فتندياف و محقق ني، سی چون کرزینانيب خايدام فر

  .  بدلۀجام

  

  

 
 


