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 ن آزاد افغانستا–افغانستان آزاد 
AA-AA  
  ک تن مــــبادين بوم وبر زنده يچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد

 ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ
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  کابل- ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ فبروری ٠٣

 

  مي فھ– ی کرزیايماف

  

اف کردن و طک گروه تبھکار را که ھدف شان اختي ین شخص جانيا. م ھنوز داغ استيم فھي قسی آدم ربائیدر کابل خبر ھا

ه خلق وحشت در مردم کابل و ب:  خود دو ھدف داشتین عمل ضد بشريام ازيم فھيقس.  بود، به وجود آورده بودیآدم ربائ

 در کابل صورت نگرفته یچ اختطافيث، ھين فرد خبياز زمان مرگ نا به ھنگام ا. د و توطئهيق تھديدست آوردن پول از طر

  . استید اند که او حامد کرزيک آمر جديم منتظر فرمان ي مربوط به فھیگروه جان.  است

تکاران ير جنايم و سايم فھي دولت افغانستان بود، ھمکار قسؤسایرن ين و ناموس فروش تريفاسد تريکی از  که  یزحامد کر

 ین، حامد کرزير متجاوزيکا و ساي امرۀعالو هب. ات ھمکار بوده اندي نظار است که از آغاز تا حال با ھم در تمام جنایشورا

ست، يا نين دنيام دريحال که فھ. ده استيم رسانيم فھي قسیائيند ماف نظار خاصتاٌ باین کمک را به شورايشتريو برادارانش ب

  و ین باند کرزي بیدي شدیکشمکش ھا. ا شودي ضربه زدن مھینه براي باند او را در دست گرفته تا زمی رھبریحامد کرز

 با یکرز. د ثبات سازیشتر بي را بی ثبات وحشت ملی کند که حکومت بی می سعی موجود است و کرزیدولت وحشت مل

ب جالد ھم يکه نج ی بدارد، طوری معرفیکائيشتر ضد امريخواھد که خود را ب یوز، مينام کابل نه ون بيزيک تلويس يسأت

را زمان مصرفش به يان افتاد زيکائي از نظر امریکرز. کرد ی می جلوه گری اش، ضد شورویدر اواخر قدرت طاغوت
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 ۀکند که حکومت دست نشاند ی مینرو سعيااز.  خلق کرده استیامد کرز حی برای بزرگۀن خود عقديده بود که ايان رسيپا

  .خوش نام نخواھد بود چ نظام دست نشانده اصالً يداند که ھ یکه نم ی عبدهللا مانند خودش ناکام و بدنام شود، در حال– یغن

 ۀليث وسيح  سازد و در مواقع ضرورت منم را دوباره فعاليم فھين دارد که باند اختطاف گران قسي به ای سعیحامد کرز

 پول ی و تقاضایري گروگان گۀعالو هشد و ب ی مردم داخل میم به خانه ھايباند فھ. ديد و فشار از آن باند استفاده نمايتھد

. ن باند را در دست گرفته استي عی رھبریحامد کرز.  کردندیل ھا ھم تجاوز مي گروگان ھا به ناموس فامی رھائیبرا

  !!س جمھورش دزد و قاتل استيه حال مردم افغانستان که رئخوشا ب

  

  

 


