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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ١۶
 

 روياروئی عبدهللا با کرزی
  

  
ی، حامد کرزی حکومت وحشت مل" اجرائی"عبدهللا رئيس . تصادمات علنی بين دست نشاندگان امريکا آغاز شده است

حامد کرزی و يک عده از .  آت دولت فعلی سنگ اندازی می کنندارا متھم ساخته است  که او و يارانش مقابل اجر

  . متملقين دور او که وظايف شان را از دست داده، تشنۀ قدرت اند تا دوباره در مقامی قرار گيرند

حنی عليه حامد کرزی ل آن واليت، صحبت شديد العبدهللا در جريان سفرش به بدخشان غرض بارزسی وضع امنيتی

جای . متھم ساخت" وحدت ملی"سابق  رئيس دولت مستعمراتی کابل نمود و او را بدون ذکر نام به تخريب حکومت 

سيس نظام أ سالۀ حامد کرزی انتقاد نمود که خودش ھم در ساليان اول ت١۴که، عبدهللا از دولت مداری  تعجب اين

به اين عقيده شده است  که کرزی و دارو دسته "  وحشت ملی"حکومت .  آن دوره بودۀمستعمراتی کابل  وزير خارج

اش می کوشند که حکومت فعلی را بی اعتبار جلوه داده تا دوباره از طريق تشکيل دولت موقت و لويه جرگه روی 

  . صحنه بيايند

ی مانند سپنتا، فاروق وردک، سيد مخدوم رھين، خرم و ديگران درين توطئه مردم معتقدند که چند تن از عمال کرز

او گفت اگر اين حکومت سقوط نمايد، . عبدهللا اخطار کرد که کسی به فکر بر انداختن اين حکومت نباشد.  سھيم اند

 غنی ھم دخيل است توان گفت که در عقب حمالت عبدهللا عليه کرزی، دست به يقين می". بديلش داعش و طالب ھستند"

 .و اين نشاندھندۀ کشمکش جدی بين اين دو جناح  حاکم ضد ملی  خواھد بود

  .مردم ما  تصادمات ميان جناح ھای حاکم فاسد را به فال نيک نگريسته و از آن حسن استقبال می نمايند 

 

 


