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    کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ جون ٢٩

  خواھد عبدهللا از غنی پول می
" کانديد"ی احمدزی بازنده از اشرف غن" کانديد"طبق صحبت اينجانب با يک تعداد اھل خبره در کابل، عبدهللا عبدهللا 

  .اما غنی تقاضای عبدهللا را نپذيرفته است. برنده تقاضای پول کرده تا او از ادعای ھای خود دست بکشد

عبدهللا، امرهللا صالح را با پيامی نزد اشرف غنی احمد زی فرستاد تا از نزديک با غنی صحبت نموده  و خواھشات 

ح که شخص خودخواه و متکبر است با غرور و تھديد سر صحبت را با غنی باز امرهللا صال. عبدهللا را با او مطرح نمايد

" انتخاباتی"از زمرۀ خواھشات يکی ھم پرداخت پول مصارف . نموده و تقاضای ھای عبدهللا را با او مطرح ساخت

ديه أغنی آن را تمصرف کرده باشد، " انتخاباتی"عبدهللا است، يعنی ھر مقدار پولی را که عبدهللا در جريان فعاليت 

کمک نموده اند بايد از جايگاه مطمئنی در " انتخاباتی"که عبدهللا دو رگه را در جريان مبارزات  ديگر افرادی. نمايد

را "  انتخابات"در صورت برآورده شدن تقاضا ھا، عبدهللا حاضر خواھد شد که نتايج . حکومت غنی برخوردار شوند

  .ف شودئيد نموده و از ادعای خود منصرأت

 طوريکه خبر ھا در بيرون درز نموده، غنی که  دلش از حمايت امريکا گرم است، از پذيرش تقاضای ھای عبدهللا 

من يک خانه و چند جريب زمين در لوگر دارم که آنھا را به . من شرکت سھامی نمی خواھم"خودداری نموده و گفت 

ھمان بود که عبدهللا و . م با تھديد منزل غنی را ترک گفتأبا عصبانيت و توامرهللا صالح ھم ". شما داده می توانم

 حرف ھای بيشتری در مورد عبدهللا  در فضاء پيچيده است مبنی براين. حاميانش تظاھرات را در کابل به راه انداختند

  .غ را ناچيز شمرده استديه کند، اما عبدهللا مبلأ ميليون دالر به عبدهللا ت٣٠که يک مرجع ديگر شايد امريکا 

را که بر " انتخاباتی"در دور اول، کار کميسيون . خواھد به ھر شکلی که باشد بايد رئيس جمھور مقرر شود عبدهللا می

شکايت داشته " انتخاباتی"در دور دوم که خود را در باخت می بيند، از کميسيون . ئيد قرار دادأوفق مرادش بود مورد ت

 انتخابات را اً دانيم که تصميم گيرنده نيرو ھای اشغالگر خارجی است، اما اگراحيان ھمه می. دو نتايج را نمی پذير

 به آن معتقد نبود و عوض ربانیکه  ی و ارادۀ مردم ھرگز اعتقاد ندارد طوریأمردمی فکر کنيم، عبدهللا اخوانی به ر

عبدهللا ھم پيرو ھمان . خانه جنگی را دامن زدچھا ماه چھار سال خود را غير قانونی رئيس حکومت افغانستان ساخت و 

غنی و حاميانش تا اکنون .  اخوانيت ھر چيز را برای خود می خواھد خواه به زور باشد يا به رضاء. منافق ربانی است

 رياست جمھوری دولت ۀخاموشی اختيار نموده و کدام عکس العملی نشان نداده اند زيرا اطمينان دارند که قرع

  . کابل به نام غنی برآمده استمستعمراتی

 منصرف نگرديده اً شمال و جنوب کامالخطر زدوخورد ھنوز منتفی نشده و امريکا ھم از نيات شوم تقسيم افغانستان  به 

  .       در صورت تطبيق طرح تقسيم افغانستان، عبدهللا در کرسی قدرت خواھد نشست و غنی درکنجی خواھد خزيد. است

 


