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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٧
 

  انتھا ندارد" کرزی"بی حيائی 

  
 دست نشاندۀ دولت مستعمراتی کابل گاه گاھی برای تبرئه خود کلماتی به کار می برد اولين رئيس جمھور" حامد کرزی"

دو روز قبل . امريکا را به باد انتقاد می گيرد  و اين کشور را اشغالگر می نامد" کرزی. "که از صالحيتش باال است

ھيچ جای شک نيست که افغانستان ين  ادر". روابط امريکا و افغانستان روابط ارباب و رعيتی است"اظھار داشت که 

مردم می دانند که . در اشغال است و امريکا حاکم مطلق افغانستان است که  مردم ما را ھم به زنجير غالمی کشيده است

  . خودش غالم اول امريکاست" حامد کرزی"گوينده يعنی 

ه کشور بادار خود آواز می کشند علي) برحال و برطرف شده(درين اواخر رھبران مزدور صفت دولت مستعمراتی کابل 

اولين رئيس جمھور افغانستان " حامد کرزی. "دکسی آنھا را خاين و مزدور نگويشود و معرفی " ملی"تا ھويت شان 

که روزی دوباره به قدرت برگردد و يا  اشغال شده از زمرۀ کسانی است که ھنوز ھم سياست بازی می کند، به اميد اين

چگونه رئيس جمھور امريکا می تواند "دو روز قبل طی اظھاراتی گفت که . درانش جای او را بگيرداکه يکی از بر اين

اجازه  دھد نيروھای امريکائی به اختيارخودشان در افغانستان دست به حمله بزنند؟ مگر ما اينجا دولت نداريم؟ مگر ما 

امريکا در افغانستان صاحب اختيار است يا ما؟ کشوری مستقل نيستيم؟ مگر ما مالک اين کشور نيستيم؟ رئيس جمھور 

االن افغان ھا صاحب . افغان ھا بايد صاحب اختيار باشند، آن وقت يقين دارم کارھا در مسير درست حرکت می کند

  ".اختيار نيستند

مھور از روزی که خودت رئيس ج. نه افغانستان مستقل است و نه مردم ما مالک اين سرزمين است!  نخير مستر کرزی

رئيس . دولت دست نشاندۀ امريکا بر مردم ما تحميل شدی، امريکا مالک اين سرزمين شد و استقالل خود را از دست داد
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دانی که  خودت خوب می. جمھور امريکا صاحب اختيار افغانستان شده نه رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا در کابل

چرا حالی خود را به کوچۀ . کرد داشت و تو را رھنمائی میسفير امريکا در کابل نسبت به خودت صالحيت بيشتر 

ھويت مسخ شدۀ ضد . زنی و می خواھی از خودت يک فرد ملی بسازی که امکانش برايت ميسر نيست حسن چپ می

 نامت در تاريخ افغانستان من. کوشش نکن که آن ھويت مسخ شده را تغيير دھی" نجيب"ًملی ات قبال آشکار شده و مانند 

  .بی حيائی جائی را نمی گيرد.  مزدور امريکا ثبت شده استحيث

  . مبارزات پيگير مردم ما سرانجام ھويت افراد ضد ميھنی را افشاء خواھد کرد و آنھا را رسوای تاريخ خواھد ساخت

  

  

  

 

 

 
 


