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    کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٠٣

  َغنی عطاء را دم داده است

  
 غنی.  و ساير افراد با نفوذ واليت بلخ ديدار نمودعطاء نور حين بازگشت از ترکمنستان به مزار شريف رفت و با غنی

. ندازد و يکی را عليه ديگری استعمال نمايد درز بيعبدهللا و عطاء می خواھد بين غنی. خورد مربی دارد و مربا می

ً واقعا در جدائی سران تاجيک غنیاگر . درين طرح خود موفق شده است تا اندازه ای غنیمنابع موثق می گويند که 

  يا به عبارت ساده تر تقرر دوباره اش بعيد نخواھد بود"   انتخاب"کامياب گردد، 

 مالقات ھای خصوصی داشته اند که به جزء اين دو تن کسی ديگری از محتويات صحبت عطاء و غنیشود که ی گفته م

 و تيم وی سعی می نمايند که شورای نظار و جمعيت اسالمی را از ھم غنینابع آگاه می گويند که م. شان آگاه نشده است

 شورای نظاری را ھر چه عبدهللا ژی ارگ اين است که يسترات. دور ساخته و بی اعتباری را در ميان شان خلق نمايند

يک عده از افراد شورای . شود خودش ميدان را رھا نمايدبيشتر  منزوی سازند و از او سلب صالحيت نمايند تا مجبور 

 را خورده و و ھمه ارزش ھا غنیب ي چندين بار فرعبدهللا عبدهللاکه  دارند، طوری نظار و جمعيت اسالمی اظھار می

ردمش را به خاطر مقام و پست ناديده  گرفته است، اين بار ھم به اميد صدراعظم شدن بار ديگر فريب خورده و قوم و م

 را ھم به دام انداخته و وعده ھائی به او داده است عطاء با سفر خود به مزار شريف، غنی. را از خود دور ساخته است

در مقابل، . به کابل تشريف فرما شود و از پست واليت بلخ منصرف گردد" مقام بلند تر" روزی در يک عطاءکه شايد 

 غنی به کابل، عطاءبا آمدن . رت  دفاع و داخله را در اختيار وی بگذارد ھم ناز عطاء را قبول کند و دو وزاغنیشايد 

ھم ثواب و ھم : ھم از شر يک والی سرکش نجات می يابد و ھم او را عليه ساير شورای نظاری ھا استعمال می نمايد

 .خرما

  . ش موقتی ھم باشدخود ھشيار است، ولو که موفقيتمرد شماره دو از آخر به کار 

 


