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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

 ھوادار پورتال
  ٢٠١١ جوالی ١٣

  
  

  چندان نا به ھنگام احمد ولی کرزیقتل ن
  دنپيشگوئی ھا تحقق می ياب

 
محترم "  افغانستان آزاد –افغانستان آزاد "چند ماه قبل، ھمکار گرانقدر پورتال 

پيش گوئی  نموده بود که به اساس مشاھدۀ شواھد احمد ولی کرزی برادر نا " موسوی"
در آن زمان احمد ولی کرزی پا .  باشدیمسکۀ حامد کرزی قربانی اول فاميل کرزی 

را از حد تعيين شده فراتر گذاشته و بعضی افشاگری ھائی به ارتباط ھمکاری اش با 
به واقعيت " موسوی"پيشگوئی محترم .  ه مايۀ تعحب ھمه گرديدسی آی ای نمود ک

مھم اين .  اينکه کدام دستگاه احمد ولی کرزی رابه ديار عدم فرستاد مھم نيست.  پيوست
معلوم نيست که آيا ثروت .  است که خاينين به ميھن آھسته آھسته جا خالی می کنند
کجا دفن خواھد شد و يا اينکه احمد ولی کرزی مانند دورۀ فراعنۀ مصر با خودش ي

برادرانش آن را چور خواھند کرد، عمليکه امير دوست محمد خان در حق عيال 
 .شھزاده کامران در ھرات انجام داد

  
: از بدو رسيدن به قدرت، احمد ولی کرزی دشمنان زيادی برای خود پرورش داد

اين شخص، .  د کرزیطالبان، قاچاقچيان مواد مخدره، امريکا و برادر ناسکه اش حام
برای حفظ قدرت و ثروتش که خاصيت ھر بی خاصيتی .  انسان ناسالم و ناپاکی بود

کشتن و بستن مخالفين، زدو بند ھا با قاچاقچيان .  است به ھر عمل نا جايز دست می زد
، معامالت استخباراتی با امريکا و ساير کشور ھای )داخلی و بين المللی(مواد مخدره 

دخل در قضيۀ افغانستان، و روياروئی باساير برادران به ارتباط تقسيم غنايم و ذی 
نامردی ھا و دشمنی ھای قبيله ئی ھمه در مجموع نقش خود را در انھدامش بازی 

واليان حکومت ميليون ھا "در آخرين زياده روی اش عليه حامد کرزی گفت که .  نمود
 نيست که از آنھا درين مورد سؤالی دالر را در جيب ھای خود می ريزند و کسی

اين گفتار که ھرگز نشاندھندۀ صداقت ملی وی نبود کامالٌ متوجه برادر ناسکه ."  نمايد
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.  را افزايش داد" درانی"اش حامد کرزی می شد که اين خود خصومت دو برادر 
ھمچنان دو ھفته قبل، احمد ولی کرزی چند تن از ريش سفيدان قندھار را نزد حامد 
کرزی فرستاده بود که از وی تقاضا نمايند تا احمد ولی کرزی را به حيث والی قندھار 

شايد حامد کرزی صعود .  به ھر دليلی که بود حامد کرزی زير بار نرفت.  مقرر نمايد
احمد ولی کرزی را يک نوع بازی شبيه به تقرر سردار کھندل خان و پردل خان می 

  .   دانست
   

که ھميشه در ھمچو مواردی با "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ل انتظار ما ازپورتا
جرأت کامل حرف می زند و از چيزی ھراس ندارد، اين است تا در صورت به دست 
آوردن معلومات تازه در خصوص قتل  احمد ولی کرزی، آن را در اختيار مردم دربند 

  . افغانستان نيز قرار دھد
  

     
 

 


