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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢١
 

 کشمکش وحشت ملی و فاسد ملی
 

ورت گرفته  عبدهللا و عمال حکومت فاسد حامد کرزی برخورد ھائی ص–درين روز ھا بين حکومت وحشت ملی غنی 

که ھم کرزی و ھم غنی  اين دو جناح فساد پيشه يک ديگر را به ناکامی و فساد پيشگی متھم می سازند، در حالی. است

 . عبدهللا  دو طرف يک سکه اند–

ھای نادرست دولت قبلی است که  مشکالت امروز کشور ناشی از سياست" عبدهللا شورا نظاری در يک صحبت گفت که 

جنجال ھای کنونی يک شبه پيدا نشده بلکه نتيجۀ عملکرد دولت . ان را با مشکالت مواجه ساخته استسراسر افغانست

  ".قبلی است

اما .  به گفتۀ عبدهللا افزايش مواد مخدره، توانائی روز افزون طالبان و مشکالت انتخاباتی ھمه زادۀ دولت کرزی است

گروه . هللا اين را نمی گويد که خودش جزء ھمان دولت فاسد کرزی بود که توسط امپرياليسم امريکا روی صحنه آمددعب

خواھند که بر چشم مردم خاک بپاشند و ذھنيت ھا را مغشوش سازند   عبدهللا و فاسد ملی کرزی می–وحشت ملی غنی 

  .گ ديگر عمال امپرياليسم در افغانستان استاين خود يک نوع نيرن. تا ھيچ يک بار مالمتی را حمل نکند

ً اگر واقعا اين برخورد ھا بين دو جناح ميھن فروش و مزدور واقعی است، عبدهللا بايد حمايت غنی را ھم با خود داشته 

عمل وی و ھمکارانش  نشاندھندۀ سازش ھای مخفی بين دو جناح است که کسی  گفتار و کردار کرزی و آزادی.  باشد

 .اين نوع بازی ھای تقلبی بار ھا تجربه گرديده است.  فرد واحدی را محکوم نمايدنتواند

 .کند در ھمين جا صدق می" سگ زرد برادر شغال است"می گفتند که ضرب المثل قديم ما  

 
 


