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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٠٧
 

  آشتی می کند"غنی" با "دوستم"
 غنیه بود، دوباره با  معاون رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل که از مدتی بدينسو خود را از کابل کنار کشيددوستم

خواست که وزارت   میدوستم.  به ارتباط پست وزرات دفاع خراب شددوستم و غنیروابط . سر آشتی را گرفته است

ا طور ديگری دل آسا نموده و يکی از ر دوستم، غنیاکنون .  مواجه شدغنیدفاع به ازبک ھا تعلق گيرد که با مخالفت 

  . را در يک پست مھم در امنيت ملی مقرر کرده استدوستم مربوط به" جنبش ملی اسالمی"اعضای 

 را که "فيض هللا ذکی" غنی را دوباره راضی ساخته باشد و از وی در بعضی موارد استفاده ببرد، دوستمکه  برای اين

  بهغنیچون .  است به حيث معاون اول امنيت ملی دولت مستعمراتی افغانستان تعيين نموده استدوستماز دوستان 

 دوستمنش و  تشکيل يک غوند نظامی مستقل تحت رھبری در مورد پست وزارت دفاع به دوستا دوستمھای  تقاضا

 ھموار گرديده دوستم و غنیاکنون راه آشتی دوباره بين .  ھم قھر نمود و مدت زيادی به کابل نيامددوستمموافقت نکرد، 

 ھميشه می دوستم. در يک پست مھم در امنيت ملی مقرر کرده است يکی از اعضای تيم او را دوستمو برای دلخوشی 

 تصور می. شود  نمیداده، اما سھميۀ ما در دولت طبق حق  ما "ی ازبک ھا غنی را رئيس جمھور ساختأر"گويد که 

  .که دوستم را دوباره راضی سازد  ندارد به جز اينی راه ديگرغنیشود که 

اط اختيارات دولتی، فضای دولت مستعمراتی را مکدر ساخته و کار ھا را فلج  به ارتبعبدهللا و غنی کشمکش بين 

تواند   میدوستم از نگاه غنی، نفوذ ًبناء.  استفاده بردعبدهللا عليه دوستم می خواھد که از کارت غنیاکنون . ساخته است

  . تغيير دھدعبدهللاتوازن را به نفع او در مقابله با 

 فرھنگ دولت ،فريب و نيرنگ.  نجات دھدد مردم ما را از بدبختی ھای جاریتوان  نمیاين نوع کالھبرداری سياسی

  .      نابود گردد ھاھای مستعمراتی است که بايد يکجا با ھمچو دولت

 

 
 


