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   امينی- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠١
 

 ملی و مردمی نيست" عبدهللا"و " غنی"توافق 
 در "غنی"ته و حاضر شد که با از بسيار امتيازات گذش" کشورش" قال مقال می کند که به خاطر ه ھميش"عبدهللا"

 وزير خارجۀ امپرياليسم امريکا نمی بود، "جان کری"دانند که اگر زور  ھمه می. چوکات رئيس اجرائی ھمکاری نمايد

ھر دو تن به مسايل ملی و مردمی کمترين . برای ھر دو نا ممکن بود که دور يک ميز بنشينند و بحران را پايان بخشند

يک رھبری که بر مبنای تقلب و حمايت اجنبی بر مردم خود تحميل شود، . که از آن الف می زنندمندی ندارند ه عالق

  .  ملی اندۀ ثابت ساخت که ھر دو فاقد  وجھ"عبدهللا" و "غنی" بين مذاکرهتوافقات دور سوم . روحيۀ ملی و مردمی ندارد

مواد و روحيۀ توافق بين . ًا به يک توافق رسيدند در دور سوم مذاکرات خود ظاھر"عبدهللا" و "غنی" که شنيده می شود

 ھم  تن به رضايت داده "عبدهللا"دھد که اميتاز دھی صرف شخصی و سياسی است و  اين دو تفالۀ استعمار نشان می

کشور دست نشانده اند و اين نوع رھبران از خود شخصيت مستقل ملی ندارند " رھبران"بار ھا گفته شده است که . است

در يک نظام مستعمراتی مانند افغانستان، رھبران مزدور سعی می . وانند برای کشور مستقالنه تصميم بگيرندکه بت

 و "غنی"در توافق اخير . ورزند که حد اکثر به نفع خود و گروه خود امتياز بگيرند و پروای ديگر مردم را ندارند

  :  توجه فرمائيد"عبدهللا" و "غنی" به مواد توافق ًلطفا. شود  اين روحيۀ ضد مردمی و ملی مشاھده می"عبدهللا"

حيث والی بلخ باقی می ماند و راجع به شھرک خالد ابن ه  حکومت وحدت ملی بۀ تا پايان دور"عطا محمد نور". ١

  .وليد و سرمايه ھای خصوصی اش با وی محاسبه صورت نمی گيرد

  : در نظر گرفته شده است"عبدهللا"امتيازات ذيل برای داکتر . ٢

وليت ؤ در وزارت ماليه مس"عبدهللا" خواھرزاده "مصطفی مستور" که ٩١ درصد صالحيت در کود ٣۵ اعطای -

  .نظارت آن را برعھده خواھد داشت

  . رد گرديده بود، منظور گرديده استًيس اجرايی که قبالبرای رئ)  ميليون دالر١۵(ت اعطای  درخواس-

 واليت به شمول بلخ و ده ھا ٨ معينيت وزارت ھای خصوصی، ٢٠ مھم، ۀ سفارت خان۴جنرالی،  ۀ رتب١٢ منظوری -

  . ملی و بست ھای شھرداری ھای واليت ھاوماندانی امنيه، رياست ھای امنيت امنيتی، قۀرياست، حوز

  .یئتيم ھمگرا اعطای موترھای زرھی، باديگارد و غرفه ھای امنيتی برای اعضای پارلمان مربوط به -

  .ی و تجديد محاسبه در سال آينده مربوط به اعضای تيم ھمگرائخيراندازی ماليات شرکت ھایأ تعويق و به ت-
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 در قراردادھای وزارت دفاع و داخله و حذف شرکت ھای مربوط به دوستان داکتر "عبدهللا"مين سھم داکتر أ ت-

  . از ليست سياه"عبدهللا"

 که رياست  برای يک مدت، مشروط بر اين"امير حبيب هللا کلکانی" مجدد  به تعويق انداختن مراسم خاکسپاری-

  . است، اعالميه صادر نمايد"کلکانی"مبر که مصادف با روز اعدام  نو۵اجرائی به نيابت دولت در روز 

 ً کامال صدق می کند که چند روز قبل علل واقعی تشنج بين"ميرعبدالرحيم عزيرداکتر "درين توافق نظرات آقای 

عا ھای دتاريخ درک می کنند آيا ا" روی سياه"ھم ميھنان ما از توافق اين دو .  را توضيح کرده بودند"عبدهللا" و "غنی"

  ؟!شان به ارتباط خدمت به مردم و کشور صادق است يا خير

 

 

 
 


