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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١۴
 
 

 "عبدهللا" و "غنی" بين لفظی جنگ تشديد
، ارگ نشينان ھم آرام غنی از بدهللاعبه تعقيب انتقاد شديد .  مانند سگ و فقير با ھم در جنگ و جدال اندغنی و عبدهللا

 از رئيس عبدهللا اظھار داشت که انتقاد غنینطاق .  انتقاد می نمايندعبدهللاننشسته و متواتر از انتقاد غير ضروری 

 سرگرم مشوره با اعضای جمعيت و شورای نظار است عبدهللا.  خالف موازين اداری و دولت داری استغنیجمھور 

 ل فضای سياسی کابل را پيچانيده و ھر روز وخيم تر میمشود که بی اعتمادی کا معلوم می. يد کردکه بعد ازين چه با

  .افزايش می يابد" وحشت ملی"اگر سير سياسی کابل به ھمين منوال ادامه يابد، احتمال سقوط حکومت . شود

کسی که بر من " گفت که عبدهللاعبدهللا  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل در عکس العمل به انتقادات اشرف غنی

گان متھم ساخته و متذکر شد رحمايت از فساد پيش را دعبدهللام ي غير مستقغنی". اعتماد ندارد، من ھم بر او اعتماد ندارم

رند، ي کنند و  دربرابر برنامه ھای اصالحاتی حکومت قرارمی گی میبانيگان پشتکسانی که ازفساد پيشمن با "که 

گان جلوه داده تا  انتقادات  او ا در انظار عامه حامی  فساد پيش رعبدهللا می خواھد که غنیبا اين گفتار، ".  سازش ندارم

عبدهللا  ھای روز گذشتۀ محترم داکتر  با تأسف صحبت"يکی از نطاقان ارگ دستوری گفت . را ماھرانه خنثی نمايد

داری بر اصول و ضوابط قانونی استوار  را اساس حکومت يداری نبوده، ز ۀ دولت ين و روحيدر مطابقت با موازعبدهللا 

ابد، به زودی درمورد ي  ث مجموع ادامه میي به حیکار حکومت وحدت مل. رديو برمبنای آن اجراآت صورت می گ

 مصروف مشوره با دوستان شورای عبدهللا عبدهللا".  ھای  جدی و مؤثر صورت خواھد گرفت شان بحثياظھارات ا

 عبدهللاشود که بين  ھمچنان گفته می.  و دوستانش دست و پنجه نرم نمايندغنیيتی خود بوده که چطور با نظاری و جمع

در مجموع فضای سياسی کابل بيشتر نسبت به گذشته .  ھم تشنج خلق گرديده که شايد منجر به جدائی شان شودمحققو 

   .مکدر شده و اکثر صاحب نظران ابر ھای سياه را در افق می بينند

  .  بسيار شادمان خواھند شد و آن را به فال نيک خواھند گرفتعبدهللا و غنی" وحشت ملی"مردم از سقوط حکومت 

   

 

 

 
 


