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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢۴
 

 مال ھا را تحريک می کند" کرزی"
ين اريکا در افغانستان دراولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امپرياليسم ام" حامد کرزی"که ھم ميھنان ما آگاه اند،  طوری

ت ھايش يکی از فعالي. ديگر به قدرت برسدروز ھا فعاليت ھای سياسی زيادی را به راه انداخته و می خواھد که بار 

 را تضعيف نموده   عبدهللا–غنی  سياه انديش و اخوان الشاطين است که بدينوسيله می خواھد حکومت یھمدلی با مال ھا

بعيد نيست که . داند، اما اعتراضی نکرده است خوب می" کرزی"ريکا از فعاليت ھای تخريبی ام. و سرانجام سقوط دھد

  .امريکا بار ديگر اين جرثومه را به اريکۀ قدرت بنشاند

فاسد و مزدور امريکا دوباره می خواھد در رأس ھرم سياسی " حامد کرزی"شود که  از اين سو و آنسو شنيده می

دست ه ازينرو شب وروز در تالش است که ھم در داخل و ھم در خارج حاميانی ب.  گيردافغانستان اشغال شده قرار

در . با رھبران ھند ھم مالقات ھائی داشته است. چند روز قبل به روسيه سفر کرد و با پوتين ديدار نمود" کرزی. "آورد

ات را تحريک نموده تا عليه پروگرام مال ھای ھر.  حرکت مال ھا پشتيانی نموده استزداخل سفر ھائی انجام داده و ا

 را خالی  عبدهللا- غنیمی خواھد زير پای حکومت وحشت ملی  " کرزی"مردم به اين عقيده اند که . ستارۀ افغان بشورند

اگر امريکا . زير پوز امريکائيان صورت می گيرد" کرزی" اين فعاليت ھای ۀھم. نموده و سرانجام آنھا را سقوط دھد

ی زير نيمه اً خوشش نمی آيد، پس چرا می گذارد که به تخريب و تحريکات خود ادامه دھد؟ حتما کاسه ين کثافت ااز

آيا اين به اين معنا نيست که می خواھد خود را به . ار امريکا کماکان ادامه دھد" کرزی"انتقاد  ظاھری . کاسه است

 حيث يک فرد مردمی و ملی معرفی نمايد که نبود و نيست؟

  ." آزموده را آزمودن خطاست"رانش پی برده و می گويند که داو بر" کرزی" به ھويت ضد ملی ًمردم قبال

  

 


