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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١٣
 

 "غنی" از "عبدهللا"انتقاد شديد 

 
 ديوث ھای سياسی

ً رئيس جمھور دولت مستعمراتی شديدا اشرف غنی رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل از آمر خود عبدهللا عبدهللا

 است که رئيس اجرائی نمی تواند در سه ماه يک یاين چه نوع دولت.  را به بی تفاوتی متھم ساخته است اوانتقاد نموده و

ت و شايد به يک  درحال تيره شدن اسغنیشود که روابطش با   معلوم میعبدهللاز گفتار . بار ھم رئيس جمھور را ببيند

، کاسۀ صبر او را لبريز غنی ھمچنان شکايت دارد که مقرری ھای بی دليل از جانب عبدهللا. نجامد سياسی بيانفصال

  .ساخته است

از زمان تشکيل و . دولت مستعمراتی کابل در حال کندن قبر خود است که باعث خوشحالی و سرور مردم خواھد شد

رائی طور مداوم کشمکش وجود داشته و در کمتر نصب دولت مستعمراتی کنونی، بين رئيس جمھور و رئيس اج

رئيس جمھور افغانستان در " در يک محفلی اظھار داشت که عبدهللا عبدهللاسه روز قبل، .  توافق داشته اند ھم  بایمورد

که  جريان سه ماه يک يا دو ساعت وقت مالقات با رئيس اجرائی را نداشته باشد، باقی وقتش در چه می گذرد؟ کسی

که حوصلۀ شنيدن را نداشته باشد، لياقت رياست  کسی. ۀ بحث را نداشته باشد، لياقت رياست جمھوری را نداردحوصل

بار ھا بی ميلی رئيس جمھور به گفتگو در بارۀ اوضاع کشور را تحمل کرده است، اما اکنون صبرش به ...را ھم ندارد

 نگفت که بعد از پايان رسيدن عبدهللا کرده، اما غنی تا حال از عبدهللاين شديد ترين انتقادی است که ". پايان رسيده است

   را به  مبارزه می طلبد؟غنیکه  دھد و يا اين آيا به کارش ادامه می. صبرش چه خواھد کرد
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گزارش .  دروغ می گويند و الف می زنندهستاده نيستند و ھميشي ھيچ يک از اعضای دولت مستعمراتی به حرف خود ا

 نادر نادری ،غنیدرين اواخر، .   ناراضی استغنی از بعضی مقرری ھا و بخشش ھای عبدهللاکيست که ھا ھمچنان حا

 غنی.  روز تجربۀ حکومتی ندارد٤ عبدهللارا به عنوان رئيس کميسيون مستقل اصالحات اداری مقرر نموده که به گفتۀ 

 را عبدهللارگ انتقادات . ًه اصال مستحق نيست اعطاء نموده کاکليل حکيمیھمچنان نشان غازی وزير اکبر خان را به 

 برگزاری نشست حزب ۀ در آستانعبدهللاظھارات "ارگ گفته است که . ًرا صرفا سياسی خوانده است رد نموده و آن

انتقادات شديد . جمعيت اسالمی افغانستان بيان شده است و اين حزب در گذشته بيشترين انتقاد را از وی داشته است

آخرين گزارش اين است که ".  تنھا جنبه حزبی دارد و برای مصرف داخلی بيان گرديده است غنی اشرف از عبدهللا

  .   ھم شده استعبدهللا والی بلخ را از وظيفه اش بر طرف ساخته که باعث عصبانيت عطاء نور ،غنی

 که اين کثافت ھا سر يک ديگر  مردم کشمکش در کدر رھبری دولت مستعمراتی را به فال نيک می نگرند و اميدوارند

  .  را بخورند تا ملت آسوده شود

 

 

  

 

 

 

 
 


