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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٢٩

  کوچ کشی حامد کرزی
 رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ دولت مستعمراتی کابل در حال کوچ کشی است تا برای رئيس جمھور حامد کرزی

 رئيس جمھور سابق را تصرف کرده و برای بود و باش خود محمد داوود منزل کرزی.  خالی کندینشاندۀ جديد جادست 

 از ترس جان به قندھار که زادگاھش است، رفته نمی تواند و تا زمان فرار احتمالی اش در کرزی. آماده ساخته است

  . صورت وقوع بحران شديد، در کابل باقی خواھد ماند

عالوۀ ه ين دوره بادر.  يکی از کثيف ترين  سال ھای تاريخ معاصر افغانستان استحامد کرزی سالۀ ١٣وس دورۀ منح

اين . برادران دزدش، خاين ترين، بی وجدان ترين، شرف باخته ترين و ناموس فروش ترين افراد به قدرت رسيدند

يليارد ھا دالر کمکی در جيب دزدان افتاد و در بانک م.  انسان نما ھا، تا که توانستند چور کردند، کشتند و برباد دادند

کسی در ھيچ جای دنيا سراغ کرده نمی تواند که قاتالن مردم، دزدان ناموس کشور، ويرانگران . ھای خارج اندوخته شد

اين سياه روزی، يکی از . مقامات وزارت، سفارت و واليت قرار بگيرندو جواسيس بعد از سال ھا پستی و رذالت، در 

اريکۀ قدرت قرار بر است که توسط امپرياليسم امريکا حامد کرزیخصوصيات نا ميمون دورۀ کثيف رياست جمھوری 

ی کمائی نمايد خواست نام ونشانمذبوحانه  کرزیدر سه سال اخير و با امضاء نکردن معاھدۀ امنيتی با امريکا، . داده شد

 در پھلوی حامد کرزیاسم  .   خود را ملی گرا معرفی بدارد، اما نام بد و ھويت ناپاکش ھمان است که  بودنجيبو مانند 

تره کی، امين، نجيب، حضرت، ربانی، احمد شاه مسعود، مال عمر،  ساير خاينان  ملی مانند  شاه شجاع،  ببرک،

تاريخ  در صفحات سياه ه عبدهللا، سياف، نقيب و صد ھای ديگر برای ھميشگلبدين، مزاری، محقق، قانونی، عبدهللا

  . کشور حک خواھد شد

باوجوديکه سير تکاملی دورۀ بعدی ھم مستعمراتی است و بھتر از گذشته نخواھد بود، خوب شد که سال ھای تاريک 

ده ھای زحمت کش افغانستان به زودی  و ھمراھان از گلوی توکرزی به پايان رسيده و دست برادران حامد کرزیسلطۀ 

 وسيع ملی و مردمی و نابودی خاينان در تمام سطوح، افغانستان ھرگز ۀالکن بايد بدانيم که بدون مبارز. گرددمی کوتاه 

 .    روی سعادت و آرامش را نخواھد ديد

  

 

  


