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   کابل – عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ می ٢٢

  

  "انتخابات"پيوستن خاينان به خاينان در دور دوم 
  

 عبدهللا و اشرف غنی احمد زی از ميان عبدهللا. رياست جمھوری افغانستان اشغال شده به دور دوم حواله شد" انتخابات"

نيرو ھای اشغالگر قانون انتخابات را طوری . معرفی شده و حق رفتن به دور دوم را پيدا کردند" برنده"چند کانديد 

اکنون کاسه ليسان و متملقين خود را سخت در مضيقه می بينند که . جلوه نمايد" دموکراتيک"مھندسی کردند که بيشتر 

  . وانند جائی برای خود در پنج سال آينده سراغ نمايندچطور بت

داوود سلطان زوی يکی از . پيشتاز تثبيت کردند" کانديدان"دو تن از شاالتانان موقف خود را به ارتباط به اصطالح 

الم دست آورد، حمايت خود را از غنی احمد زی اعه ی ھم بأ محلۀ خود يک فيصد رزکانديدان ناکام که حتا نتوانست ا

تيم تحول و تداوم جايگزين نظام و دولت فعلی نيست :  "سلطان زوی در يک جمله پردازی پر طمطراق گفت . نمود

متذکر نشد که سلطان زوی ". ای را به روی مردم افغانستان بگشايد تواند افق تازه ترين راه حلی است که می بلکه اساسی

سلطان زوی فقط . آيا احمد زی می تواند حاکميت و استقالل افغانستان را برگرداند و کشور را از حلقۀ غالمی برھاند

ناگفته نبايد گذاشت . ا سفارت تکيه زنديآرزو دارد خود را مطرح کند و در صورت تقرر احمد زی در پست وزارت و 

دانند در صورت  زيرا می. م در مورد آزادی و استقالل افغانستان حرفی نزده انديک کلمه ھ" کانديدان"از کدام که ھيچ 

  . احيای آزادی کشور، جائی در آن کشور نخواھند داشت

شخص ديگر جميل کرزی لچک نواسۀ  کاکای حامد کرزی و سابق وکيل شورا است که در عقب عبدهللا عبدهللا استاده 

فرقه ايجاد شده و شايد ھم روی سازش و تقلب باشد که بتوانند در ھر جا رخنه در فاميل کرزی ھا چند دستگی و ت. شد

 حمايت خود را از اشرف غنی احند زی پسران کاکای حامد کرزی اند، قبالً حشمت کرزی و حکمت کرزی که . کنند

ت نشاندگان  است که در شوروی درس خوانده و به سوی مسکو و دسھائی شاالرتانی ازجميل کرزی يک. اعالم کردند

دليل حمايتش  از تيم انتخاباتی عبدهللا از بين بردن : " جميل کرزی به ارتباط عبدهللا عبدهللا گفت. مسکو ميالن دارد

اين لوده نمی داند که ". ھای قومی و زبانی در کشور است و متذکر شد که  عبدهللا قابليت خدمت به مردم را دارد تبعيض

  .  مردم و طوايف ديگر افغانستان نفرت داردۀشير از ھمعبدهللا به استثنای درۀ پنج

  . ما که در دست چه نابکاران افتاده استۀ اين است حالت زار کشور اشغال شد

  

 


