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   کابل–عبدهللا امينی 

 ٢٠١٣ دسمبر ١١
 
  

  چور و چپاول محمود کرزی و حسن فھيم
  

ه از زبانھا نيفتاده ک» لويه جرگه«ھنوز تب و تبصرۀ خيانت به کشور و به ملت از طريق 
باز ھم در شھر کابل ھمه کس خبر جديدی را با ھم مبادله می کنند و آن اين که محمود 

معاون رئيس (و حسن فھيم برادر قسيم فھيم ) رئيس جمھور(کرزی برادر حامد کرزی 
 ميليون دالری را که  از بانک ھای مختلف  به قرضه ١١حاضر نيستند که مبلغ ) جمھور

ھر دو تن از حمايت  رئيس جمھور و معاون رئيس . دازندگرفه بودند، با مفاد آن بپر
حامد که مردم به اين عقيده ھستند  .  ند و به قانون سر خم نمی کننداجمھور برخوردار

رد برادران سھيم بوده و منتظر فرصت اند تا ثروت ھای در خورد و بکرزی و قسيم فھيم 
  .دزديده شده را ميان شان تقسيم نمايند

 دست می ینيست که اين دو غدار با حمايت برادران خويش به ھمچو خيانتاين بار اول 
ين طريق برای خود و ااين دو دزد صد ھا پروژه  را به زور غصب کرده و از.  زنند

اين دو ھمچنان مانند احمد ولی کرزی که قبالٌ به .  برادران ثروت ھنگفتی گرد آورده اند
آيا .   داشته و صاحب ميليون ھا دالر گرديده اندقتل رسيد، در قاچاق مواد مخدره ھم دست

حامد کرزی و قسيم فھيم از عملکرد برادران خود خبر ندارند؟  به يقين که می دانند، اما 
  .  قدرت، پول و ثروت چشمان شان را کور کرده است

ی و نه ھم دوستی با امپرياليسم آن وقت نه پيمان امنيت. روز حساب دھی فرا خواھد رسيد
  .  ن و حاميان شان را  از قھر ملت نجات خواھد داديناخا

  
 
 


