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  !ن فروشي مھۀدو اعجوب

  ی حامد کرز–احمد شاه مسعود 
  

 

 
 
  
ده شدند که به ين دو تن فقط زائيا.   باال نهۀت ناکس و شرف باختيھو ی دو بیھن و مردم اندازه دارد؟ برايانت به ميا خيآ

ً يدر واقع.  انت کنند و خاک بفروشنديش خيھن خويم فرھنگ، .  ده شده استيات به کشور بري خی برات ناف ھر دو صرفا

 ی کشور، ھر دو پان بهيھر دو خا.  ار مشابه استي  بسین دو ناموس فروش مسلکي ایگشيانت پيل، آداب و روش خيخصا

د گذاشت که ھر دو تا روز يناگفته نبا.  بوس اجانب، ھر دو جاسوس چند جانبه و ھر دو برادران مزدور صفت داشته اند

ن دو يت برادران اينست که روابط حسن نيبرداشت من ا.   بودندیمي جھنم در تماس دایسوه رھسپار شدن احمد شاه مسعود ب

 .افتي االرض تدوام خواھد یمفسد ف
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 افت، اصالً يمز گزارش يارک تايوي در اخبار نی م٢خ ي که به تاری کرزی براCIA) (ی ای ای ارسال پول سیموضوع افشا

ند که ي نمای میفشان ردُ ک تعداد يحال .  رت و تعجب خواھد شديرد باعث حي پول نگی ای آی از سیاگر کرز.  تعجب ندارد

 ین نبوده اند که صداي و برادرانش خایشود که چه وقت کرز یال مؤان سيآقان خانم ھا و ياز."   استین ملي خایکرز"

نان به کشور را يت خايس تا اکنون ھويسأاز زمان ت"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال .  دي کنیبلند منبار ياتان را 

ک کشور را اشغال ي یسم جھانياليکه امپرينيح. گان بار ھا ابراز داشته استشيات پيه خيت خود را با کليافشاء نموده و ضد

 آن یت ضد ملي شک به ارتباط شخصیگر چه جايرساند، دبن و پست فطرت ھمان جامعه را به قدرت ي خاد و افرادينما

توانند از تعقل  ی چه وقت میاسي سیدانم که افراد احمق و لوده ھا ی  نم؟ ماندی میت و فروخته شده باقي ھوید بافرا

رسواتر از حامد .  ش داشته باشنديھن خويف ميف و ناشري از مردم شرید گردند و شناخت نسبي خود مستف)!؟(یانسان

 و یگر جاسوسي دۀان اعجوبي حامیکه تشت رسوائ ی ھمانطورند،ھن فروش اي مۀن اعجوبيبان اي اند که پشتی، کسانیکرز

 ید که بلين شھامت را دارد که بگوي ای کجاست؟  حامد کرزاما فرق در.   از بام افتاده است احمد شاه مسعود قبالً یعني یپست

روانش با ي و پاما شخص احمد شاه مسعود، برادرانا پول گرفته ام، ي دنیر سازمان ھا استخباراتي و سای ای ایمن از س

     .و دفاع نموده اند انکار کرده ی ویھن فروشيوسته از مينان پيانت قھرمان خاير خيوجود شواھد انکار ناپذ

.   پاکستان قرار داشتندی سازمان استخباراتی اس آیانت در خدمت آي خۀھر دو اعجوب.  مي اندازی ھر دو نظر مۀبه سابق

احمد .   بودی اس آی به آی حامد کرزی تر نسبت سرسپردگیشتر و طوالني احمد شاه مسعود بین خصوص، سرسپردگيدر

دست  یبي تخریت ھايه افغانستان به فعالي علی اس آیفرار کرد و به نفع آد به پاکستان وت داويشاه مسعود در زمان جمھور

 ی ای ایاء مسعود در پاکستان متواتر از سيض.   داخل تماس شدندی ای آیت با سناي خۀن کشور، ھر دو اعجوبيدر ھم. زد

 خود یليخ فاميکا بي در امریوم کرزيکه ق ی را از برادر خود ھم پنھان کرد، در حالی ای آیک مقدار پول سيپول گرفت و 

 افغانستان از ما یپاد شاھ" گفت که ی در مجالس مهشي ھمیوم کرزيق.  ن کشور مستحکم ساختي ایتارا با مقامات استخبار

 یکا مي امری افراد استخباراتۀ و عبدهللا عبدهللا شب وروز به دروازیوم کرزي، قیدن به مقام پاد شاھيتا رس."  خواھد شد

 ی زند و حتیا از خوب بودن خود الف ميخولي معروف به مالی موسوم به عبداالحمد کرزیگر حامد کرزيدر دبرا.  دنديدو

او .  داد ھا اندوحته استرق قراي از طری حال ثروت ھنگفتکردند، یکرد که احمق ھا ھم باور م ی خود انتقاد ماز روش پدر

 ی صادر می ندارد، اما ھر دو امر ونھی و رذالت کار رسمانتي خۀگر احمد شاه مسعود اعجوبي مسعود برادر دیمانند ول

   .شان احمد شاه مسعود ھمه با خبرندي و خویر برادران حامد کرزياز اعمال سا.  کنند

احمد شاه مسعود در .   پول گرفته اندی  جاسوسین سازمان ھايا  دو فرق، ھر دو اعجوبه از عيک ي یقصه کوتاه، به استثنا

و سازمان )  RAW(ران، راو ھند ي، واواک ا) MI6(ه ي برتان۶ ی، ام آی بی جی، کی ای آی، سیآ اس یاستخدام  آ

ران، ام ي، واواک ای ای آی، سی اس آی در خدمت آیحامد کرز. قرار داشت) DGSE (ی اس ای جی فرانسه دیجاسوس

 ھم وجوه یات و پستي خۀ دو اعجوبنيبرادران ا.   بوده است) RAW( ھند راو یو سازمان جاسوس)  MI6(ه ي برتان۶ یآ

ن ناکسان يا.  ندي نمای می ھمکاری  و چپاول ثروت ملیھن فروشيانت، ميگر در خيمشترک فراوان با ھم دارند و با ھم د

  . را به دنبال خواھد داشتیگري دی، بربادیکي یدانند که نابود یخ ميتار
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ده ي رسین دو گروه که به مقاميم ايت عظيراکث.   دارندی ملل مشترک ضدي ھم خصای دنائت و پستۀن دو اعجوبيروان ايپ

 یر کارکنان دولت مستعمراتي، ساء،  سفراءان وزراي، در می به کرزی اس آی آیپول ارسال.  اند، معاش خوار اجانب اند

دھد و ي م پولیران ھم به کرزي ایسازمان جاسوس.   شودیم ميروان احمد شاه مسعود تقسيکابل و جنگ ساالران مشمول پ

 و ذوات ی حامل حامد کرزۀاريران در طي ایطه دالر که سازمان جاسوسي از چند خریقسمت.  ان احمد شاه مسعوديھم به حام

ن سنگ يدانند که رھيھمه م.  ن به وزارت اطالعات و فرھنگ بوديد مخدوم رھي سۀ اش  گذاشت مربوط به تقرر دوباریتيمع

ون احمد شاه ير حواريسا.  ران و پاکستان بوده استين ايم افغانستان بي و خواستار تقس زندینه مياحمد شاه مسعود را به س

  .   ه طلب انديران و پاکستان تجزيمسعود ھم به نفع ا

ک کشور در اشغال اجانب باشد، يکه  یزمان.  ندي نمایشتر احمق جلوه ميرا بيکنند زشتر حماقت ني باحمق ھا و لوده ھا

ا اشغالگران از يانت به نفع اشغالگر و ي تدوام خی شوند و برایه گماشته ميھن فروشان به مقامات عالين تعداد ميشتريب

ً يانت و رذالت دقي خۀن دو اعجوبيروان ايپ.  رندي گی اشغالگر پول می کشور ھای استخباراتیسازمان ھا ن موقف ي در ھمقا

  .    اند

  

  

  


