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   کابل-  عبدهللا امينی
 ٢٠١٧ می ١٢

  

 "حکمتيار" و "اتمر"ائتالف احتمالی 

 

  اخوانی- خلقی : دو جاسوس

 

ف حني"رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل در مورد نيات " اشرف غنی"ی از داخل ارگ می رساند که ئخبر ھا

دست خود را يکی " گلبدين حکمتيار"روزی با " اتمر"کند که  مشاور امنيت ملی اش شک بر شده و فکر می" اتمر

که اين خبر ھنوز در مطبوعات گزارش  باوجودی. کرده و برای قدرت نمائی در آينده متحدانه فعاليت خواھند کرد

احساس خطر " غنی. "يه  يک ديگر توطئه گری نمايندنيافته، اما دور از امکان ھم نخواھد بود که عمال استعمارعل

 . باشدیمی کند و شايد امريکا ھم در عقب چنين يک حرکت

رئس جمھور دولت دست نشاندۀ کابل و مرد شماره دو از آخر " اشرف غنی" که شنيده می شوداز داخل ارگ 

شده و تصور می کند که اين دو او را " گلبدين حکمتيار"مشاور امنيتی اش و " حنيف اتمر"متوجه ھمکاری مخفی 

شايد مشترکاً برای انتخابات " حکمتيار"و " اتمر"شود،  که از صحبت چند تن معلوم می طوری. تخريب می نمايند

باشد که می خواھد بار ديگر رئيس جمھور " غنی"آينده با ھم کار کنند که اين خود می تواند يک زنگ خطر برای 
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. را بگيرد"  اتمر- حکمتيار"مردم می گويند که شايد امپرياليسم امريکا ھم جانب . دولت مزدور کابل گردد

چند روزی " حکمتيار"که  اين. شد سال ھا درخدمت امپرياليسم امريکا بود و از ھمين طريق تغذيه می" حکمتيار"

يک . شود ه میقھر بود و خود را از صحنه دور ساخته بود، خود يک نوع تکتيک برای فريب اذھان عامه شمرد

  . در خدمت استعمار است و راه ديگری نداردهاخوانی ھميش

 ديگر امپرياليسم ۀرا برای مردم خويش خطرناک می پنداريم و آن را يک نوع توطئ"  حکمتيار–اتمر "ما ائتالف 

  .برای تداوم اشغال کشور خود می دانيم

   

  

 


