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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١۵
 

   به بی کفايتی متھم شد"عبدهللا"

  
 از وی انتفاد نموده و عبدهللا عبدهللاه است که حاميان جمعيتی و شورای نظاری  باعث شدغنی از عبدهللا عبدهللانتقادات 

داشت و در مقابل   از خود اراده میعبدهللايک عده در جمعيت اسالمی می گويند که اگر . او را سست عنصر بنامند

 عبدهللا گفت، غنیزی که ھر چي. کرد، امروز گپ به اين رسوائی نمی رسيد  مقاومت میغنیکردار و رفتار بی مقدار 

آن اعتماد سابق جمعيت اسالمی و شورای نظار .  ھم مقصر استعبدهللا مالمت است، غنیھمانقدر که . به آن سر ماند

  . ديگر وجود نداردعبدهللابر 

کابل صورت  رئيس جمھور دولت مستعمراتی اشرف غنی رئيس اجرائی و عبدهللا عبدهللابرخورد ھای لفظی که بين 

يک عده از اعضای جمعيت و شورای نظار .  ھم خلق کرده استعبدهللاگرفت، زمينۀ مشاجره را در ميان طرفداران 

در . بود  طور ديگری میغنیداد، رابطه اش با   از خود کفايت و اعتماد به نفس نشان میعبدهللامی گويند که اگر 

ت يعاين عده از اعضای جم.  ساخته استغنیت کرده و خود را تابع  است که از خود رد صالحيعبدهللاحقيقت اين خود 

مردم در بيرون اظھار . داند  داشتيم؛ ديگر نداريم و او اين را خوب میعبدهللامی گو يند که  ما آن اعتماد سابق را که به 

وقفش ھم در ميان حاميان او داند که در باخت است و م  میعبدهللا.  عمدی بودغنی از عبدهللاعقيده می کنند که انتقاد 

ه و اعادۀ حيثيت از دست رفته اش، ابتکاری نشان داد که صمخمبنابران، برای نجات خود ازين . متزلزل گرديده است

فقط شيک می پوشيد و .   دو سال وقت را ضايع کرد و کمترين کاری ھم انجام ندادعبدهللا.  شايد ھم برايش مفيد نباشد

  .  بودغنی تابع هھميشکرد و  گشت و گذار می

 . مردم به سرنگونی ھر دو روز شماری می کنند

 


