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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٢
 

   پيوست"عبدهللا" به "غنی" در انتقاد از "دوستم"

 
. مسماء شده است، به نقطۀ اوج رسيده است"  وحشت ملی"که نزد مردم به حکومت " وحدت ملی"عتباری حکومت بی ا

 انتقاد کرده و او را به تمرکز قدرت متھم غنی معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل از دوستماينبار، 

انتقاد از به  دھن عبدهللا و غنی بعد از کشمکش بين  تا اين حال خاموش بوده ودوستممعلوم نيست که چرا . ساخته است

صد وقت خود را در شمال افغانستان می گذارند و به بھانۀ مبارزه عليه طالبان در ٩۵ دوستمشخص .  کشوده استغنی

 .زندگی فرعونی را در جوزجان به راه انداخته است

 رئيس جمھور شد، اکنون از اشرف غنیدولت مستعمراتی کابل که به کمک او  معاون اول دوستمبرحسب گزارش ھا، 

او "...کل قدرت را در دست گرفته و به ديگران اجازۀ کار نمی دھد" انتقاد نموده و او را متھم ساخته است که غنی

 غنی از دوستم يک بارگی دليل انتقاد".  اعتما نداشته و از او حمايت نمی کند" انتقاد نموده که به او غنیھمچنان از 

 با استفاده از فرصت و به تعقيب دوستممبصرين معتقدند که . معلوم نيست که چرا مدت دوسال انتظار کشيد و حرفی نزد

که ئی وجود دارد ھمچنان تبصره ھا. خود ابراز داشته است" رھبر"، نارضايتی خود را از غنی از عبدهللاعتزاض 

را در افق می بيند و روی اين دليل خواسته است که خود را ھم شريک يک " وحدت ملی" سقوط حکومت دوستم

 از آغاز صميمی نبوده است، دوستم و غنیکه مناسبات  باوجودی.  نو سياسی بسازد تا از رقبای خود عقب نماندحرکت

  .کرد  دوری می جست و فرصت طلبی میغنی از انتقاد مستقيم از دوستمبا آنھم 

م اوج و گسترش تشنج ميان اعضای دولت مستعمراتی را به فال نيک می نگرند و اميدوارند که   به ھر صورت، مرد

 . عمال بيگانگان سر يک ديگر ھر چه را بخورند تا مردم از شر آنھا آسوده شود

 


