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  کابل-  عبدهللا امينی

۶/١٢/٢٠١۵  
 

  کرزی–تصادم غنی 
  

. اشدمورين آن واليت و خوانين منطقه ديداری داشته بأچند روز قبل غنی سفری به قندھار داشت تا با والی و ساير م

الکن مشاھده کرد که کرزی و جنرال عبدالرزاق قومندان امنيت قندھار که مورد حمايت امريکاست به يک نحوی اوامر 

  . د و نقش او را تخريب می نمايندسازن او را خنثی می

. ه دھدکند که برای  خود نام و نشانی کمائی کند و حکومت وحشت ملی غنی و عبدهللا را بی اعتبار جلو کرزی سعی می

ًينرو وقتا فوقتا در امور حکومت وحشت ملی مداخله نموده و می ااز اما کرزی .  عبدهللا را صدمه بزند–کوشد که غنی  ً

خواه با اعتبار باشند و . شرافت انسانیھم اعتبار ملی اند و نه صاحب داند که غنی و عبدهللا مانند خودش نه  را نمی اين

اشخاص ضد ملی خصوصيات مشترک دارند و آن خصوصيات  . کند دۀ ما فرقی نمیيا بی اعتبار، برای مردم ستمدي

  .خاين بودن و ضد ملی بودن آنھاست

مداخالت مکرر .  گيرد  مزدور اند، اما گاه گاھی ميان مزدوران ھم تصادمات صورت میعبدهللا-ھم غنیو  ھم کرزی  

کرزی و يارانش در قندھار باعث شد که غنی در يک مجلس به فاميل ھای کرزی و قومندان عبدالرزاق اخطار بدھد که 

ين منطقه است اکيد نمود که صرف والی قندھار نمايندۀ دولت درأغنی ت.  از مداخالت بی جا و کارشکنی دوری بجويند

اين اولين و واضحترين  اخطار غنی به کرزی و حواريونش . کند و ھيچ فرد ديگری به جز والی  از وی نمايندگی نمی

. قومندان عبدالرزاق دست نشاندۀ کرزی است و به ھدايت وی حکومت مزدور وحشت ملی را تخريب می نمايد. بود

کشمکش بين غنی و کرزی زمانی بيشتر شد که کرزی ھمکاری تفاھم استخباراتی افغانستان و پاکستان را مورد انتقاد 

ًکه اصال به آن  کند، چيزی صحبت می" منافع ملی"که، کرزی  از  تعجب اين.  ر داد و آن را ضد منافع ملی خواندقرا

  .معتقد نيست

ما تصادم بين دو خاين ملی را به فال نيک می بينيم و اميدواريم که فاصله ھا ميان قشر فاسد حاکم بيشتر وسعت يابد تا 

  . ا وارد نمايندمردم بتوانند ضربات خود را بر آنھ

  

  

 

 

 


