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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ١۴
 

 "ستانکزی" و "اتمر" بر "تاس"اتھام 
  

 
  اتمر                                                 معصوم استانکزیحنيف                                      

شود که  از قراين معلوم می. در گزارش ديروز، در مورد احتمال گسترش جنگ سرد در شمال کشور صحبت کردم

 يعنی بار اول است خبر گزاری تاس روسيه دو تن از اعضای دولت مستعمراتی کابل. جرياناتی در حال تکوين است

اين اتھام بر کسانی است که .  را به ارتکاب ھمکاری با داعش متھم ساخته است"معصوم استانکزی" و "حنيف اتمر"

 مسکو دگرگون –اگر اين اتھام واقعيت پيدا کند، روابط کابل .  داشته اند"کی جی بی"شود سابقۀ ھمکاری با  گفته می

 . واھند رفتسوی سرنوشت نامعلوم خه خواھد شد و ايندو تن ب

 از زمرۀ بازی ھائيست که روزمره در اعتبار دادن و بی اعتبار ساختن افراد "استانکزی" و "اتمر"آيا اتھام تاس بر 

 سرپرست وزرات "ستانکزی" و "غنی" مشاور امنيت ملی "اتمر"تاس ادعا کرده است . مورد نظر مشاھده می نمائيم

 که در خدمت اردوی افغانستان است، ١٧- به گفتۀ خبرگزاری تاس، ھيلوکوتر ھای می. با داعش ھمکار بوده انددفاع 

تروريستان داعش را نزديک  به سرحدات افغانستان با تاجکستان و ترکمنستان انتقال داده تا در آن جا فعاليت ھای 

  .تروريستی را انجام دھند

 عمليات انتقال داعش را به مناطق شمال اداره می "معصوم استانکزی" و " اتمرحنيف" تاس به صراحت گفته است که 

بايد در عقب دست ھای . اين دو تن به تنھائی نه قادرند ونه صالحيت به راه انداختن اين نوع عمليات را دارند. نمايند
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اگر اين ادعای .  ماجراجوئی بزنندبزرگتری مانند امريکا و ناتو قرار داشته باشد تا اين دو تن بتوانند دست به چنين

که چند روز قبل يکی از  تعجب اين.  مسکو دگرگونی پديد خواھد آمد–خبرگزاری تاس به اثبات برسد، در روابط کابل 

. حنيف اتمر با داعش ھمکاری می نمايد" ھم مدعی شده بود که "ظاھر قدير"معاونان  شورای دولت مستعمراتی به اسم 

  .  چرا موضوع را تعقيب نکرده است"ظاھر قدير"معلوم نشد که ". ئه نمايم، دولت سقوط خواھد کرداگر اسناد را ارا

در صورت اثبات، صدمات .  يک موضوع ساده پنداشته نمی شود"استانکزی" و "اتمر"به ھر صورت اتھام تاس بر 

  . جبران ناپذيری بر حيثيت دولت بی حيثيت کابل وارد خواھد شد

  

  

 

 

 

 
 


