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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢٨
  

  :کرزی به امان هللا خان توھين کرد
  اعطای مدال غازی امان هللا خان به مجددی

 

، يک فرد محيل و صبغت هللا مجددی" خدمات" رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل با اظھار قدردانی از حامد کرزی

 در جريان کرزیشايد اين آخرين ميخی است که . آلۀ دست استعمار، مدال غازی امان هللا خان را به وی اعطاء کرد

 .کوبد رياست جمھوری اش بر تابوت افغانستان می

  برای مردم افغانستان و تالش در زمينۀ بھبود روابط مردم با دولت مستعمراتی و مجددی" دمات و زحماتخ" از کرزی

خاينان يکديگر را می شناسند و . در کشور تمجيد نمود و او را مستحق مدال غازی امان هللا خان دانست" مين صلحأت"

. دست آورد و آزردگی وی را بر طرف سازده خواست دل مجددی را دوباره بکرزی .   از يک ديگر ستايش می کنند

 طی مجددی.  را توھين کرده و نگذاشتند که صحبت نمايدمجددی، عمال شورای نظار ءدر روز تجليل از روز شھدا

 عادی جددیمکند روابط خود را با فاميل   سعی میکرزیبنابرين .  را ھم درين توطئه دخيل دانستکرزینامۀ مبسوطی 

 را به وی ربانی و يا ملرببرک کا مدال کرزیکاش .  ون بماندآينده مصسازد تا از گزند اين فاميل وابسته به اجنبی در  

 داشت، حد اقل امان هللا خانھر خالئی که .  از تعرض اين خفاشان دور باقی می ماندامان هللا خانکرد تا نام  اھداء می

کمتر خاين به .  و اسالفش آگاه نيستصبغت هللا مجددیکی است که از کارنامۀ سياه . ود خاين نبمجددی و کرزیمانند 

  .  ھا ندارندمجددی از ی ھا ھم دست کمنقيبالبته . تواند اندازۀ مجددی ھا در افغانستان سراغ شده می

 استعماری می را يک دسيسۀ د و آنن را محکوم می نمايمجددی به کرزیمردم ميھن دوست افغانستان اين بخشش 

  .  دنشمار

 


