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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٢٣
 

 "دوستم" و "غنی"مشاجرۀ لفظی 
عبدالرشيد   رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و معاون اولشاشرف غنیگزارشات ضد و نقيض می رساند که بين 

در جريان کنفرانس امنيتی .  شده استردوبدلتصادم لفظی صورت گرفته و کلمات لچکانه بين اين دو مزدور دوستم 

 محاکمه نشود، کمک ھا به دوستمکه افرادی مانند   ھشدار دادند تا زمانیغنیميونيخ، کشور ھای کمک دھنده به 

 توسط گارنيزيون کابل تحت محاصره قرار گرفت که دوستم ۀ که خانھمان بود. افغانستان به حال تعليق در خواھد امد

  .ً بعدا آن را رد کرددوستم

 را تحت محاصره قرار داده تا اگر بتوانند محافظين دوستمشود که قطعات عسکری گارنيزيون کابل خانۀ  گفته می

شايع است که نظر به . ار به تسليم سازند تجاوز کرده بودند، زير فشار قرار دھند و آنھا را وادیچايش را که بر دوستم

، حق داخل شدن به ايشچی گفت که تا زمان حل قضيۀ حقوقی با  دوستم تيليفونی بهغنی کمک دھنده، یفشار کشور ھا

حق را نداری که سر من امر کنی و مانع رفتن من به خودت اين " گفت که غنی ھم با قاطعيت به دوستم. دفتر را ندارد

ِغروفش«ھرکدام آن ھا اول بسيار . يس جمھور را تجربه کرده امئمن مثل تو، چند ر...دفتر معاونيت اول دولت شوی ُ «

ين سی در ا. من در اين مقام، به زور ملت خود اينجا ايستاده ھستم. می کردند باز پسان، خود را به پاھايم می انداختند

 ھم دوستم. مده و شروع به دشنام دادن کردآ ھم به غليان غنی". سال جنگ و بربادی، مردم مرا نگاه کردگی است

.   را تحت محاصره قرار داددوستم گارنيزيون کابل خانۀ غنیھمان بود که به امر .  گفتغنیکلمات مشابه  و لچکانه به 

 گفت که يک عده دوستم.  آن را ساخت رسانه ھای مطبوعاتی دانستتکذيب نمود ورا  محاصرۀ خانۀ خود دوستمالکن 

  .می خواھند مناسبات مرا با رئيس جمھور خراب نمايند

 به مشام می ی دور فاصله ھازپر کرده است که بوی گند آن ارا فضای افغانستان اشغال شده چنان ائی وافتضاح و رس

   .ين سگ جنگی ھا بود، تا چه رسد به اين که در کابل زيست و شاھد ارسد

  

  

  

  

 


