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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Politica  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٢١
 

 "حنيف اتمر"  و "بسم هللا محمدی"قرار داد مخفی 
 "کرزی"ضربۀ ديگر بر باند 

 

بسم هللا " و "نیاشرف غ" مشاور امنيتی "حنيف اتمر"دھد که بين  خبر ھای غير رسمی از محافل شھر کابل نشان می

 و يا يکی از "اتمر" به حيث معاون "محمدی" شواری نظاری زد و بند ھائی صورت گرفته که به موجب آن "محمدی

تواند بزرگترين ضربه بر جبھۀ ميھن فروش  اگر اين خبر درست باشد، می. معاونان رياست امنيت ملی مقرر خواھد شد

 . يکجا شد"غنی" بريد و با تيم "کرزی"ز  ا"قانونی"قبالً .  تلقی گردد"حامد کرزی"

خواھند بار ديگر صاحب   از بی تقاوتی  و بيکاری دلتنگ شده و می"کرزی" نظام ضد مينھی دهيک عده افراد بازمان

 به کرسی وزارت دفاع تکيه زند، اما نتيجه "سياف"تواند از طريق  کرد که می  فکر می"محمدی". پست و مقام گردند

 وصل کرد و به حيث رئيس "غنی" است، قبالً خود را به تيم "محمدی" که پسر خالۀ "انونی".  نشدای برايش حاصل

دھند، الکن   و تيم کاری اش کشش خود را از دست می"کرزی"افواھات چنين است که . شورای صلح تعيين گرديد

  .تازند ھنوز ھم پول وافر دارند و می

 قطع "کرزی" از صحنه دور باشند، با  تا افراد شورای نظار که برحسب فرھنگ ارتجاعی شان بيشتر طاقت نياورده

 که از حمايت امريکا برخوردار است، نزديک می "اشرف غنی"عالقه نموده و خود را به مرجع قدرت فعلی يعنی 

ند وخود را زسوی مرجع جديد قدرت بلغه  بار ديگر ببعيد نيست که با ھر نوع تغيير در باال، شورای نظاری ھا. سازند

  .بفروشند

 داخل "اتمر" و "غنی"يوس شده و ازينرو خواست که مستقيماً با شخص أ ھم م"عبدهللا" از "محمدی" شنيده شد که 

ه  ھم تعھداتی ب"محمدی".  جادۀ يک طرفه نيست"اتمر" و "محمدی"شود که قرار داد مخفی   گفته می. مفاھمه گردد
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پادو ھای ھر دو .  که به استخبارات برتانيه نزديک است، سپرده که اين دو را بيشتر با ھم نزديک ساخته است"اتمر"

  . طرف زمينه ساز نزديکی اين دو تن شده اند

 . دارند تا زودتر رسواء نشوند می  اين يکی ديگر از رياکاری ھا و خيانت ھای پشت پرده است که از مردم پنھان نگه

 

 
 

 
 
 
 

   


