
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 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٨
 

  يورش سياسی فريبکارانۀ حامد کرزی

  

 را افزايش داده و از  سابق رئيس جمھور مزدور دولت مستعمراتی کابل درين اواخر فعاليت سياسی خودحامد کرزی

 از امريکا زمانی صورت می گيرد که او  به کرزیاين انتقادات . ولينعمت خود يعنی امريکا متواتر انتقاد می نمايد

 دست میه توافق امريکا  دفتری در کابل باز کرده و در ماه چھار صد ھزار  دالر برای مصارف دفتر خود  از امريکا ب

 خواھد؟  چه میکرزی. وردآ

 با وجودی"دارد که  سبت به افغانستان انتقاد نموده و اظھار مینرجريان صحبت ھايش از تعھدات امريکا  دحامد کرزی

 در افغانستان باقی خواھند ماند، امريکا برای از بين ٢٠١۶ ھزار تن از  نظاميان امريکا تا اخير سال ۵که بيش از 

مردم ما حضور نيرو ھای خارجی " ھمچنان متذکر شد که رزیک". بردن تروريسم درين کشور درست عمل نکرده است

 حامد کرزیجای تعجب است که شخص . "که باعث صلح نشود و امنيت برقرار نگردد، نخواھند پذيرفت را در صورتی

را نيرو ھای متجاوز امريکا بر مسند قدرت رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل نشاند و خودش صد ھا توافق با 

  . بست تا حکومت ضد ملی اش سرنگون نشود، ولی اکنون از عملکرد بادارش انتقاد می نمايدامريکا

 گذاشت که مصارف آن را  امريکا می کرزیکه چند روز قبل دولت مستعمراتی کابل دفتری در اختيار   دلچسپ اين

 پول را امريکا ۀ مبلغ چھار صد ھزار دالر ماھانه برای دفتر کرزی تخصيص داده شده که ھمشنيدگی ھاطبق . پردازد

 را بپردازد، ازينرو امريکا خواست تا کرزی مصارف دفتر ۀھمتا  که ايران حاضر بود می شودشنيده . ديه می نمايدأت

شايد ھم امريکا برای تشکيل يک حکومت . ً ظاھرا منتقد را در حلقۀ خويش نگھدارد و او را دلداری دھدکرزیحد اقل 

 روابط تنگاتنگ وجود داشته ه ھميشکرزیکه بين طالبان و  ًائتالفی مشمول طالبان از وی استفاده نمايد، خصوصا اين

 و برادران او  را در کرزی، دستگاه استخباراتی امريکا ھنوز ھم اوباما با ادارۀ کرزیبا وجود کشش در روابط  .است

ً از امريکا واقعی بوده باشد، او بايد قبال به کرزیاگر انتقاد . نمايد  از آنھا در مواقع الزم استفاده میدست دارد و

  .که چنين اتفاقی تا حال برايش نيفتاده است ت نجيب می رسيد، در حالیشسرنو
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ه بيايد که  عبدهللا، دوباره روی صحن– ھمچنان اميدوار است که در صورت سقوط حکومت وحشت ملی غنی  کرزی

خواھد که با   میکرزی. در ھر مورد حمايت امريکا حتمی است. ازنگاه خودش بديل ديگری در افغانستان وجود ندارد

  . انتقاد از امريکا وجه ضد ملی خود را به فرد ميھن دوست نزد مردم تغيير دھد و خود را يک پيشوای ملی  معرفی نمايد

که   و برادران تا مدتی مردم ما را اذيت خواھد کرد تا اينحامد کرزیپديدۀ . داردبازی ھای زيادی در افغانستان جريان 

  .   را از بيخ برکنندکرزی مانند یيک قيام مردمی افراد

 

 

 
 


