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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٠۶
 

  "حامد کرزی"ی  بينخود بزرگ

 
 

. حامد کرزی سابق رئيس دولت دست نشاندۀ افغانستان اشغال شده بار ديگر به خود نمائی سياسی آغاز کرده است

 سال نصب ١۴حيث رئيس جمھور برای   گمنام را پيدا کرد و او را من"حامد کرزی"امپرياليسم امريکا بعد از تجاوز، 

با . در افغانستان بوده است" انزمامدار"شرف باخته ترين يکی از بی وجدان ترين، فروخته شده ترين و " کرزی. "نمود

تواند افراد و گروه ھای مختلف سياسی و قومی را به نفع خود استعمال  ًالتان تماما عيار است و میروجود اين، يک شا

د را می درين روز ھا به انواع مختلف اظھار عقيده می کند و خو" کرزی. "نموده و آنھا را به جان يک ديگر اندازد

 . نماياند

مردم آرزوی بازگشت مرا به قدرت دارند، " الف زد که "حامد کرزی"در يک مصاحبۀ مطبوعاتی از قبل ترتيب شده، 

 صد ھا  تر از زياد"حامد کرزی". اين خود يک دروغ محض است". دست آوردن دوبارۀ قدرت ندارمبه اما من ميلی به 

.  را بی اعتبار ساخته تا زمينه برای بازگشت او ھموار گرددغنی و عبدهللا" وحشت ملی"بار سعی کرد که حکومت 

دانند که قسمت اعظم اعضای کابينه اش، دور او جمع شده و شب و روز توطئه چينی می نمايند که اگر بتوانند  ھمه می

يه جرگه اند تا ازين  و حواريون مبلغ به راه انداختن لو"کرزی".  را ساقط سازند"کری"ساخت " وحشت ملی"حکومت 

 می خواست که بعد از خود، "حامد کرزی".   قدرت بنشانند، اما تا حال زور شان نرسيده استۀطريق خود را به اريک

 دولت مستعمراتی کابل نصب کند، اما فشار امريکا باعث شد که اين یيکی از برادران فاسد خود را در رياست جمھور

من يک دولت دموکراتيک و مردم ساالر را برای مردم کشور به " الف زد که "یکرز".  طرح او به ناکامی انجامد

، افغانستان را به حيث يکی از فاسد ترين کشور ھا در جھان "کرزی" سال دورۀ ١۴بايد گفت که ".  ارمغان گذاشتم
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ر ميليون ھا "رزیک" ديگر از خيرات یخودش و برادرانش ميليارد ھا دالر را به غارت بردند و صد ھا. معرفی کرد

 .   شدند

  .  کم نظير استۀ و چشم پارء بی حيا"حامد کرزی" ھا زيادند، اما ءبی حيا

 

 

 
 


