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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ نومبر ١٢

  
 ! پشت کرد"کرزی" به "قانونی": "کرزی"درز در جبھۀ 

  
  

  

  دو شرف باخته

  

 ر دفترش به سنگ خورد و يکی از سابق رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل در شروع کا"حامد کرزی"کلۀ  

 به حيث رئيس شورای عالی صلح منصوب شده است که برايش "قانونی". سنگران ارتجاعی خود را از دست دادھم

 در ی را از پا" عبدهللا–غنی " از طريق دفترش می خواھد اول حکوت وحشت ملی "کرزی". پول فراوان می آورد

 برای ی شکست بزرگ"قانونی"روی گشتاندن . زدآورد و بعداً لويه جرگه را به ھدف به قدرت رساندن خود به راه اندا

  .تواند طرح او را در نيمه راه ناکام سازد  است که می"کرزی"

 و يارانش که قدرت را از دست داده بودند، تالش نموده "حامد کرزی"، " عبدهللا–غنی "از آغاز حکومت وحشت ملی 

عمال . ی کرده اند که که اين حکومت را  علنی تخريب نمايند را بی اعتبار جلوه داده و حتا سع"عبدهللا" و "غنی"اند که 

ه يک نحوی دوباره به قدرت برسند، ب که مزۀ قدرت ھنوز ھم در دھن شان است، شب و روز تالش دارند که "کرزی"

در ميان افراد بی کرکتر جبھۀ . شود نھم در پست ھا عالی مانند سفارت و وزارت که حال برای شان کمتر ميسر میآ

شود که به ھيج اصل دوستی و ھم پيمانی معتقد نيستند و فقط روز چالنی می  ميھن فروش، خفاشانی پيدا می" کرزی"

 در يک صحبت مطبوعاتی گفت "کرزی".  تعھد بسته بود"کرزی" يکی از انھاست که قبالً با "يونس قانونی". نمايند

دانم اين  نمی. و عليه غنی و عبدهللا موضع ثابت داسته باشيمقانونی با ما تعھد بسته بود که در يک سنگر قرار گيريم "

 دارد، "قانونی" ذوالمعنين است که نه تنھا جنبۀ انتقادی از "کرزی"سخنان "  آدم چرا اين قدر زود خود را فروخت؟
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ر زود خود  خود را به ھر صورت می فروخت، اما چرا اينقد"قانونی"يعنی "بلکه توھين آميز ھم است، بدين مفھوم که 

 دور نمايد که بدينوسيله حاميان "کرزی" را از گروه ضد ملی "قانونی" توانست با زرنگی "غنی"".  را فروخت

.  را درمانده خواھند ساخت"کرزی" را در انتھا ترک خواھند کرد و جبھۀ "کرزی" و شورای نظار ھم روزی "قانونی"

يکی از خصلت ھای . دھد   تن به ھر نوع بی عزتی میمقامی، دست آوردنه  شخصيت ثابت ندارد و برای ب"قانونی"

  .عمال شورای نظار بد قولی و بد عھدی است که اين عمل زشت را بار ھا ثابت کرده اند

  . زنند افغانستان و مردمش در دام چه انسان ھای شرف باخته ای افتاده اند که به ھر پرنسيب انسانی پشت پا می

  

   

  

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


