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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ٠٧

  

  "کانديدان"تقسيم برادران کرزی و مسعود در حمايت از 
ان سکۀ حامد کرزی، ری ديگر از براددھد که  قيوم کرزی يک حوادث سياسی چند روز اخير در افغانستان نشان می

 ،چند روز قبل،  محمود کرزی معروف به دزد کابل بانک. حمايت خود را از اشرف غنی احمد زی اعالم نمود

بدين ترتيب، کورپوريشن حامد کرزی و برادران محاسبۀ خود را کرده اند تا در . جانبداری خود را از عبدهللا اعالم کرد

  .آينده صدمه نبينند

ولی مسعود تصميم . مچنان ولی مسعود از عبدهللا عبدهللا و ضياء مسعود از اشرف غنی احمد زی حمايت می نمايندھ

زی شخصی دانست نه فاميلی که مردم کمتر به اين حرف باور خود ضياء مسعود را در حمايت از غنی احمدبرادر 

دانند که فاميل  اين را ھمه می. ھم به خيات ملی نمودش را متء مسعود عبدهللا عبدهللا و تيمسه روز قبل، ضيا. دارند

کرزی و مسعود روابط گسستنی در حفظ منافع يک ديگر دارند و می کوشند که رسوائی شان زياد به بيرون سرايت 

  .  نکند

  در حال انکشاف و توسعه در افغانستان ئيد اجانب، يک پديدۀأم اعضای فاميل در پشتيبانی از کانديدان مورد تيتقس

اخالق استعماری و امپرياليستی مانند فريب دادن، دروغ گفتن، تفتين ، ناموس فروختن  و جاسوسی . مستعمره  است

بعضی فاميل .  استمورد نظرين جا صرف منافع خاص فاميلی ادر. کردن جايگزين شرافت ملی و انقالبی شده است

که بقای شان در آينده تضمين گردد و ثروت شان دست نخورده باقی  ور فيصله کرده اند برای اينمپرادی ثروتمند و کھا

ھريک از کانديد جداگانه ای حمايت " تصميم شخصی"ماند، بھتر است که اعضای فاميل را تقسيم نموده و به بھانۀ 

ی مستعمراتی کابل می نشاند، فاميل ھا قدرت دولت ۀکه يکی از کانديدان را امپرياليسم در اريک لذا وقتی. نمايند

اين حالت منحيث يک پرنسيپ غير شرافتمندانه در . ون باقی خواھند مانداز صدمه مصمپرادور نسبت روی داری  ک

  . سياست افغانستان مستعمره پذيرفته شده است

 خاينانه یدد، چنين زدوبند ھاباز نيابد و يک نظام مردمی مستقر نگررا که افغانستان استقالل و آزادی خود  تا زمانی

  . ادامه خواھد يافت

 

 


