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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ١۶
 

   فيشنی"عبدهللا" دکتاتور و "غنی"

  
  دو بی غيرت قرن

ً اصال ارزشی به "غنی".  خود می افزايدروز به روز به فيشن" عبدهللا. "رود  شده میترروز به روز دکتاتور" غنی"

صرف خوش است که رئيس اجرائی باشد و با دريشی ھا و نکتائی ھای رنگارنگ " عبدهللا" قايل نيست و "عبدهللا"

 يک دقيقه ھم مشوره نمی "عبدهللا" مقرری ھا را در دست گرفته و حتا با ۀکنترول ھم" غنی. "ظاھر شود و الف بزند

گروه معينی از کاسه ليسان .  نشان دھد که او ھم در دولت است"عبدهللا"ارد کم اھميت که حد اقل به کند به جزء در مو

  . صالحيت ھا را در دست گرفته اندۀ حلقه زده و ھم"غنی"دور ه ارگ ب

رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل قدرت را در دست خود متمرکز ساخته و به استثنای مشاوران " اشرف غنی"

رئيس اجرائی  " عبدهللا عبدهللا" که يک قسمت آن به ءاکثر مقرری ھای وزرا.  با کسی ديگری حرف نمی زندمعتمدش

طور مثال، ه ب.  گرفته است"عبدهللا"تعلق می گيرد،  توسط شخص وی صورت می گيرد و صالحيت را از دست 

وزير داخله را برطرف "  اج محمد جاھدت"، "غنی"مقرری وزير داخله مربوط به رئيس اجرائی است، اما درين اواخر 

  .را از جانب خود مقرر نموده است" ويس برمک"نموده و عوضش شخصی به نام 

شب و روز " عبدهللا. "درين خصوص کمترين اعتراضی نکرده، بلکه حتا سر موافق شور داده است" عبدهللا "

و شورای نظار بيش ازين به وی احترامی " یجمعيت اسالم. "مصروف زنکه بازی است  کمترين عالقه به کار ندارد

  .قايل نيستند و او را از جمع خود خارج ساخته اند

  . رو به خرابی است و مردم معتقدند که اين حکومت شايد به زودی سقوط نمايد" وحشت ملی"وضعيت حکومت 

 


