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   کبل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٨
 

  "حامد کرزی"سخنان تجزيه طلبانۀ 

  
يس جمھور مزدور دولت مستعمراتی کابل بعد از تجاور امريکا به افغانستان،  سعی دارد خود را حامد کرزی اولين رئ

ًاخيرا،  اين انسان فروخته شده حرف ھائی زده است که . ملت معرفی نموده و مور احترام قرار گيرد" بابای"منحيث 

ت دارد و به گپ زدن خود می فھمد، اما حد اقل تحصيال" کرزی"مردم در گذشته فکر می کردند که . خر را می خنداند

چند روز قبل به . شود و جل و پوستکش از آب می برايد ھر روزی که می گذرد، خانه ھای خالی وی بيشتر نمايان می

  .حمايت طالبان صحبتی کرد که حتا حاميان خود را در وحشت انداخت

طالبان نيروی خودی است و '"مستعمراتی کابل اظھار داشت که رئيس جمھور سابق دولت " حامد کرزی"ھفتۀ گذشته، 

 ھمه را به حيرت انداخت "کرزی"اين صحبت احمقانۀ ". حق دارند بخشی از خاک افغانستان را در اختيار خود بگيرند

يک .  استو به اين عقيده شدند که مريضی روانی گذشتۀ اين فرد مفتن دوباره به وی حمله نموده و او را بيقرار ساخته

 تکليف روانی داشت و مدتی نزد يک داکتر به اسم "حامد کرزی" که با او شناخت دارند می گويند که یھم وطناناز عده 

 دچار مريضی عقلی "کرزی"با اين گفتار تجزيه طلبانه، کی می تواند شک نداشته باشد که . تحت معالجه بود" خوشبين"

رقه افگنی و تجزيه طلبی فاز کلمات وی بوی ت.  را نمی زندی گز چنين حرفيک فرد سالم آنھم رئيس جمھور ھر. است 

سنای دولت مستعمراتی کابل به . کرزی با اين حرف ھای خود دوستان نزديک خود را شوکه داد. به مشام می رسد

توران تقاضا يک عده سنا.  دانست"کرزی" انتقاد نموده و آن را بی مسؤوليتی "کرزی"شدت از اظھارات ماليخوليائی 

  . مسما شده است، دوباره به نام اصلی اش تغيير کند" کرزی"کردند که ميدان ھوائی کابل که اکنون به نام 

 با اين نوع زمامدار، مردم چه بايد بکنند؟

 


