
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ١٧
  

 کرزی ايسم يا شارالتانيسم
٣  

  

  

  حرامزادۀ تاريخ

حامد کرزی اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امپرياليسم امريکا در رد اتھامات عليه خود در تخريب دولت مستعمراتی 

کرزی به غنی . غنی و کرزی بدون حضور عبدهللا، درين خصوص با ھم صحبت داشتند.  عبدهللا برآمده است–غنی 

کدام مسايل ملی، . کشور بی تفاوت مانده نمی تواند" ملی"ما در مسايل گفت، عالقه ندارد دوباره رئيس جمھور شود، ا

  خاين مفلوک؟

وحد ملی، استقالل و خط :  معتقد نيستھاآناز ًکند که اصال به ھيچ يک  اين کثافت تاريخ به سه موضوع ملی اشاره می

 سال  در ١۴قاء و تداوم خودش برای در حقيقت ب. اين حرامزادۀ تاريخ تا که توانست عليه وحدت ملی کار کرد. ديورند

تجاوز گران امريکائی به خاطر حفظ وی در رأس دولت استعماری کابل، وحدت ملی . فقدان وحدت ملی صورت گرفت

  . کشور را شکستاندند و اقوام را به جان يک ديگر انداختند

افغانستان استقالل ندارد که کرزی ميھن . ملی حرف بزندت می کند که از وحدت أ چطور جرنمک به حرامپس اين 

با شارالتانی و داربازی که خاصۀ خودش و برادرانش است، کرزی می خواھد خود را شخص . فروش مدافع آن باشد

يک وزير و يک سفير دولت . صد ھم در او و حاميان وی وجود ندارددرکه يک  ملی گرا معرفی دارد، چيزی

  . ه در زمان خودش و چه در زمان حال از کمترين احساس ملی برخوردار نبوده اندمستعمراتی کابل چ

بود، مانند ببرک سوار بر ھيلوکوپتر و تانک امريکائی اعالن  اگر اين شرف باخته از کمترين وجدان ملی برخوردار می

ن در مورد خط ديورند مندی به چانه زدن با پاکستاه کرزی و حوايورنش کمترين عالق. کرد رياست جمھوری نمی

. ريزد ت مستعمراتی اش چه کار ملی انجام داد که حال برای خط ديورند اشک تمساح  میيمسال حاک ١۴در . ندارند
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بنابران، يک حرف و ادعای . سال ھا از پول آی اس آی اعاشه و اباته شده و سرخمی بی مانندی نزد پاکستانی ھا دارد

 .و فقط توطئه چينی می کند تا دوباره دراريکۀ قدرت قرار گيردکرزی در سه مورد ملی درست نيست 

مردم  از کشمکش گروه خاين حاکم حسن استقبال می کنند و اميدوارند که خاينان سر يک ديگر را بخورند تا ملت بتواند 

  .  بکشدینفس راحت

  

 

 


