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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

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

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  

  رف عزيز گذرگاهاع: فرستنده
٢٣/٠٢/١١  

  
  

افغانستان دولت مستعمراتی سفير عزيزهللا کرزی جاللتمأب پائين نشان 
 در پيشگاه رھبر روس

 
 

 
١٩.١٠.٢٠١٠ 

 

  
را متملقانه م يجاب خم شدن و تعظي ا"اعتماد نامه"م ي تقدیرا بیپلوماسيا پروتوكول ديآ

 دستور داده است؟؟؟

  

  :يادداشت پورتال
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 آزاد –افغانستان آزاد "ھموطن با درد ما، اين عکس خجالت آور را برای پورتال 

يت داده و ھم ميھنان را از پستی و دنائت اين ؤ آن را در پورتال رتافرستاده اند " افغانستان

 .  ن فاسد و بی  ھويت و فاقد شرافت ملی آگاه سازيمانسا

 

  !ھوطنان گرامی

کاکا اندر حامد کرزی و سفير دولت مستعمراتی  سپتمبر عزيزهللا کرزی ١٨تاريخ به  

نامه  اعتمادبا  کمال بی حرمتی و دون ھمتی به اصطالح افغانستان در فدراسيون روسيه 

که سايت رسمی يطور. روسيه تقديم نمودخود را به دميتری ميدويديف رئيس جمھور 

 کشور ديگر در روسيه اعتمادنامه ١٢کرملن خبر داده، يکجا با سفير افغانستان سفرای 

تی و و بی تفاتکبر  ميدويديف با .ھای شان را به حضور رئيس دولت روسيه تقديم نمودند

کرزی نظر می اندارد و شايد ھم در دل خود  گقته باشد که با چه  شدن عزيزهللا  ال دوبه 

  .  مواجه شده استیانسان نا نجيب و بی شخصيت

    

و ش سال ھاست که در خدمت استعمار  کرزی مانند برادر زاده ھای کثيفعزيزهللا 

گونه عمل ضد کرامت بشری خود داری نکرده ھيچ امپرياليسم قرار داشته و از انجام 

 دون ھمتاين شخص .  افت  ھم بسم هللادر حقيقت، عزيزهللا کرزی جن است و شر. است

انسانی است و دوشادوش قيوم کرزی و برادران مصروف نيکوی فاقد ھرگونه خصايل 

کرزی از موجوديت چنين خفاشان خانوادۀ شريف بخش .  چور و چپاول ثروت ملی است

انستان در ميان افراد شريف و نا شريف سخت رنج ميبرند و متوقع اند مردم رنجديدۀ افغ

  .  اين خانواده فرق قايل گردند

  

 شرف کمترينبرادر زاده ھای بی وجدانت از خودت و ! آقای عزيزهللا کرزی پست منزلت

.  ما ميدانيم که حس غيرت و شرافت در تو مرده است.  و آبروی انسانی برخوردار نيستيد

   .   نگردیبا ھمت حامد جان  سر افگندگی واما سعی کن که بيشتر  باعث خجالت 

 


