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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ١۶
 

 "جبھۀ نوين ملی" و به اصطالح "احدی"
  

  
  

جبھۀ "جديدی را به اسم ل  تشک"الحق احدیرانو" تحت رھبری "حامد کرزی"يک عده از بازماندگان حکومت فاسد 

اين . دست بياورنده  چيزی ب عبدهللا–غنی به راه انداخته اند تا با تھديدات ظاھری از حکومت وحشت ملی " نوين ملی

ھدف اين گروه نابکار چانه زدن با حکومت فاسد فعلی است تا سھمی در حکومت برای . نه نوين است و نه ملی هجبھ

  . شان داده شود

غنی، احدی، .  تعليم يافته ھای بيروت است که از قرار معلوم با دستگاه استخباراتی امريکا ارتباط دارد از زمرۀاحدی

حامد بعد از ختم دورۀ کار .  ورسيتی بيروت فارغ شده اند، از سرسپردگان امريکا انديو ده ھای ديگر که از يونزاد خليل

که در پست نمايندگی دايمی  در واشنگتن تعيين شود، يا اينًمتوقع بود که حد اقل به حيث سفير خصوصا کرزی، احدی 

  . نمودپيشنھاد ن برايش مقامی غنیانتظار وی تا حال کدام نتيجه نداد و . ملل متحد مقرر گردد

 و شاخۀ افغان ملت مربوط به وی در جريان انتخابات رياست جمھوری دولت مستعمراتی احدینا گفته نبايد گذاشت که 

دھد که تا حال نداده   به زودی به وی التفات نشان میغنی را گرفت و روی ھمين دليل معتقد بود که غنیکابل جانب 

گيری از دولت بناء صرف برای باج سياف" حراست و ثبات"مانند شورای " جبھۀ نوين ملی"بنابران خلق . است

  .ًگرديده و اصال انگيزۀ مردمی و ملی ندارد

 وزير احدیشخص .  ھم درين جبھه شامل اندکرزین از کار برکنار شدۀ حکومت ضد ملی  يک عده از واليان و ماموري

او شخص بی پرنسيب و فاقد .  بود که متھم به پول خوری و اختالس ميليون ھا دالر شده استکرزیتجارت در کابينۀ 

 . ھم نزديک می باشد داماد نقيب است که ازين طربق به آی اس آی پاکستان احدی. شخصيت و شرافت انسانی است
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دست آوردن مقامی روی صحنه می آيند و به ه خواھيم بود که برای بنيز ل ضد ملی ديگر ما شاھد ده ھا تشکدر آينده 

  . رگسان سياسی نيفتندکباشند تا در دام شيار وھم ميھنان ما ھ. روند زودی ھم از صحنه می

 

 

 
 


