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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢٨
 

 ٢٠٠٩ در  "کرزی"نقش آی اس آی در نصب : افشاگری

 
 روی به تيرگی نھاد و کرزی به حيث رئيس جمھور امريکا، روابط واشنگتن با وباماابعد از به قدرت رسيدن بارک 

 دست به دامن پاکستان انداخت تا او را کرزیدرين موقع .  شودحامد کرزی خواست که مانع انتخاب دوبارۀ اوباماادارۀ 

غانستان رخنه کند، داخل صحنه شده خواست تا بتواند بيشتر در اف آی اس آی ھم که از خدا می. در انتخابات کمک نمايد

 سال ھا در پاکستان زندگی کرده  و از پول آی اس آی مانند حامد کرزی.  را از يک طريقی به پيروزی رساندکرزیو 

 .شود حقايق پنھان نمی ماند و چھره ھای سياه خاينان سرانجام افشاء می. کرد ساير رھبران جھادی امرار حيات می

 رئيس حامد کرزی اظھار داشته است که مشاھد حسين پاکستانی به اسم ی يکی از سناتور ھاگزارش ھا حاکيست که

برای رسيدن به .  از کمک پاکستان مستفيد شده بود٢٠٠٩جمھور سابق دولت مستعمراتی کابل در انتخابات سال 

 او را اوبامادانست که ادارۀ   میکرزی.  از پاکستان التجاء کرد که او را در انتخابات کمک نمايندحامد کرزیپيروزی، 

دستگاه استخباراتی آی اس آی فعاالنه به نفع کرزی عمال خود را .  خوش ندارد و ازينرو کمک پاکستان را تقاضاء نمود

 در انتخابات حامد کرزیما به نفع "سناتور پاکستانی گفت که .   را به کرسی رياست جمھوری بنشاندکرزیبسيج کرد تا 

 از ھمه با ھوش تر است و کرزیمريکا نيز توصيه کرديم که ا افغانستان دست به تقلب زديم و به ٢٠٠٩ال افغانستان س

ن افغان در پاکستان ای مھاجرأ ميليون ر٣ما تمام ...که آنھا متوجه شوند تواند به سادگی فريب دھد بدون اين مردم را می

 و گروھش بايد اين حامد کرزی است، کرزیتانی يک اتھام بر اگر ادعای اين سناتور پاکس".  رقم زديمکرزیرا به نفع 

 خاين ملی خطاب هدر غير آن مردم ما او را مانند ھميش. اتھامات را با داليل  رد نموده و قناعت مردم را حاصل نمايد

تکاب  و برادرانش، ارحامد کرزیبرای  شخصی مانند . حيث يک جاسوس چند جانبه خواھند شناخت خواھند کرد و من
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شد و بعيد نيست که افشاگری سناتور پاکستانی يک واقعيت  اعمال  ضد ملی و ضد مردمی يک امر طبيعی تلقی می

  . باشد

  . نابودی اين سگ صفتان حتمی است. بوی کثيف رسوائی ھای رھبران مزدور صفت کابل جھان را پر کرده است

  

  

  

 

  


