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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ فبروری ١٠
  

  کرزی از زلمی رسول حمايت می کند
خواھد که   رزی میحامد ک. شود زلمی رسول صحبت می" کانديدی"در جاده ھای کابل در بارۀ  پشتيبانی کرزی از 

 با جودی.  يک فرد بی خاصيت مانند زلمی رسول ميراث خوار وی شود تا خطری متوجه خودش و برادرانش نگردد

شخصيت ملی و مردمی ندارد، باز ھم کرزی می ترسد که مبادا روزی شخص او و " کانديدان"که ھيچ يک از 

 مورد محاکمه قرار گيرند و مجازات ان، توسط يک مخالفبرادرانش نظر به پول اندوزی و افزايش ثروت  غير مشروع

  . شوند

مدتی .   زلمی رسول که مانند کرزی متعلق  به قبيلۀ درانی  است، انسان بسيار لشم، نافھم و فاقد شخصيت رھبری است

د و عمال زلمی رسول متواتر احواالت روم را به زلمی خليل زا.  خود خيانت کردتظاھرشاه بود اما به ولينعمنزد 

شود که زلمی رسول در بدل  گفته می. داد تا گروه شمال و امريکائيان از مقاصد ظاھرشاه آگاه گردند مینظار شورای 

ميرعبدالرحيم داکتر اين موضوع توسط يک نويسنده به اسم .  خدمت خود مبلغ چھار لک دالر از شورای نظار گرفت

 يعنی پس از برگزاری اولين لويۀ جرگۀ تقلبی افشاء ٢٠٠٢ در سال که اينک مقالتش در پورتال انتشار می يابدعزيز

بعد . در جريان ھمين لويه جرگه بود که يک خانم از اعضای فاميل سلطتنتی به روی زلمی رسول  تف انداخت.  گرديد

س ھرم سياسی افغانستان، زلمی رسول ھم برای أر راز تجاوز امريکا به افغانستان و نصب کرزی و شورای نظار د

  .که خود را در موقف فعلی رساند خود جا باز کرد تا اين

کرزی .  زلمی رسول مصرف کند" انتخاب"مردم در کابل می گويند که کرزی حاضر است آخرين پول خود را برای 

 دلجوئی آنھا را در پشتيبانی از زلمی رسول  و جنگ ساالران را احضار نموده  و با تھديد وءھمچنان واليان، وکال

 شما در خطر ۀکه فرد ديگری رئيس جمھور شود، ھم کرزی به آنھا گفته است که در صورتی.  تشويق نموده است

بسيار امکان دارد که قيوم کرزی ھم چندی بعد به نفع زلمی رسول از .  برطرفی و حتا محاکمه قرار خواھيد گرفت

  .ور گرددد" انتخاباتی "ۀصحن

دست نشانده سر در در آخور استعمار نيز دارند، نمی توانند در چنين امری به تنھائی  حکام فعلی دولت تماممگر چون 

  .تصميم بگيرند و ناگزير اند، در تمام حاالت، چشم ارباب کل را از نظر دور ندارند

ن شود، خواھی نخواھی انسان دست يعيکه در حالت اشغال کشور رئيس جمھور ت مردم معتقد اند ھر فردیھمچنين 

  . نشانده، فاسد و سر سپردۀ اجانب خواھد بود

 


