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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ مارچ ١٣
  

   شدت يافته است"کرزی"تحريکات 

  
  "حامد کرزی"شياد 

  عبدهللا–غنی  کابل به تخريبات خود عليه حکومت وحشت ملی  رئيس جمھور سابق دولت مستعمراتی"حامد کرزی"

. نماينداست که با دولت فعلی ھمکاری نبرای اينکار حتا به خارجيان متوصل شده و از آنھا تقاضا کرده . دھد ادامه می

 ھا ميليون  و برادرانش صدکرزی.  يکی  از فاسد ترين دوره ھا در تاريخ افغانستان معاصر استحامد کرزیدورۀ کار 

  .  دالر را در جيب انداختند و ثروت کشور را مانند ساير جنگ ساالران مزدور امريکا به يغما بردند

 از چين خواھش کرده که حامد کرزی رئيس دولت مستعمراتی کابل گفت که غنیسفير چين در افغانستان روزی به 

 و گروھش سعی می کرزی.  مشروعيت ندارد عبدهللا–غنی کمک ھای تان را به افغانستان افزايش ندھيد، زيرا حکومت 

" ۀلويه جرگ" بتواند  از طريق  به راه انداختن کرزی اندازند تا ی را از پا عبدهللا–غنی کنند که حکومت ضد ملی 

و  و ديگر افرادی که با او ھمکار بودند، اعضای تيم اداوودزی، سپنتا، خرم، رھين. اضطراری دوباره به قدرت برسد

 کرزیديد و بازديد .  از خود تلويزيون و نشرات ھم دارد و سرشار پول مصرف می نمايدکرزی. دھند را تشکيل می

 –غنی ضد حکومت وحشت ملی ه  بهباسران قبايلی و شخصيت ھای قومی افزايش يافته و در صحبت ھای خود ھميش

توانست  شخصيت مردمی و ملی می بود که می يک کرزیکاش . زند و تأکيد بر انداختن آن دارد حرف میعبدهللا 

 و غنی و ھم کرزیھم .  استکرزیحکومت وحشت ملی ادامه و ميراث خوار زمان . ادعای خود را به کرسی بنشاند

، غنی و عبدهللا از تخريب کرزیھدف .  مخلوقات غير مشروع امپرياليسم اند که يکی بر ديگری برتری ندارندعبدهللا

  .  و بسبرگشت به قدرت است

  . فتندي نحامد کرزیشياری خود را از دست ندھند و بار ديگر در دام انسان کثيفی مثل واميد که مردم داغديدۀ ما ھ

 

 


