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 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١٧

   بيشتر خاين است؟چه کسی
  

 صدای  اعتراض  اولين رئيس جمھور مزدور امريکا در افغانستانحامد کرزیبعد از پرتاب مادر بم ھا بر افغانستان، 

 توسط قوای کرزیشخص .  را به خيانت ملی متھم ساختعبدهللا و غنی" وحشت ملی"خود را بلند کرد و حکومت 

وضع افغانستان آنقدر .  در  نمايشگاه بن به حيث رئيس جمھور افغانستان مقرر شد٢٠٠١اختصاصی امريکا در سال 

کمترين فرقی ميان اين خاينان . ران را متھم به خيانت می سازد عربده می کشد و ديگکرزیخراب و آشفته است که حتا 

  .اين ھا ھمه فرزندان ناخلف کشور اند. وجود ندارد

" جريحه دار" ھم  را حامد کرزیھای خاينی مثل " آدم"جنايت امپرياليسم امريکا آنقدر ضد بشری بود که حتا احساسات 

 دادن امريکا در پرتاب مادر بم ھا بر افغانستان، مرتکب خيانت  را متھم ساخت که با اجازهغنی ،کرزی. ساخته است

کمترين . داشت ثير روانی بيشتر میأراند، ت اگر اين جمله را يک شخص شريف و ملی به زبان می. ملی شده است

تصور کنيم که . که با پرتاب مادر بم ھا موافقت کردندھمين دو تن بود .  وجود نداردعبدهللا و غنیشکی در خاين بودن 

 و خود تصميم می گيرد که به چه تعداد ستاگر موافقت نمی کردند، چه اتفاق می افتاد؟ امريکا اکنون مالک افغانستان ا

عمال ضد بشری ئيد اأ به جز تعبدهللا و غنیمزدورانی مانند . افغان را بکشد و به کدام اندازه بم بر فرق مردم ما بريزد

 شخص ملی و مردمی است؟ اين آدم بی ھويت خود زمينه کرزیال درين جاست که آيا ؤس. امريکا، نقش ديگری ندارند

 بود که خونخواران امريکائی کرزیبه خاطر گل روی .  از آن پيروی می کنندعبدهللا و غنی است که یساز خيانت ملي

 :با کنری گفت چلنی. کند" پادشاھی" خان بتواند چند روزی زیکر تاھزاران ھم ميھن ما را قتل عام کردند 

  ".سوراخھايت به گور"

  . دانم که مردم بدبخت ما چه زمانی از دست اين خاينان ملی نجات خواھند يافت نمی

 


