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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١٠
 

 "اتمر" و "غنی" بين يدگیکش
منيتی اش  مشاور احنيف اتمر رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و اشرف غنیاز داخل ارگ خبر می رسد که بين 

که  باوجودی.  نسبت به نيات و کردار مشاور خود مشکوک شده استغنی خلق شده که به موجب آن يدگیيک نوع کش

ال پيدا ؤ سغنیبرای . شود که آن صالحيت ھای گذشته را ندارد دھد، اما گفته می  ھنوز ھم به کار خود ادامه میاتمر

  .خورد  از کجا آب میاتمرر وجنجال  از جانب  در ھر موضوع  و خلق جاغنیشده است که مداخالت 

 مشاور امنيتی خود را کاھش داده  و آھسته آھسته حنيف اتمر می خواھد صالحيت ھای غنی که ھمان منابع نقل می کنند

 شک پيدا کرده که می خواھد زمينه را برای رياست اتمر در مورد فعاليت ھای مخفی غنی. او را به حاشيه براند

خبر ھا ھمچنان .  با روسيه و چين مخفيانه در تماس شده استاتمر حس کرده است که غنی. دش آماده سازدجمھوری خو

 ء اتکانادری و خپلواک، حکيمی، ستانکزی را تا اندازه ای منزوی ساخته و به عوض بر اتمر اکنون غنیمی رساند که 

 در تلويزيون ھا دست داشته تا او را بيشتر غنی در بعضی تبليغات ضد اتمردر ميان مردم شايعه است که . کرده است

 از ھمين حاال برای رياست اتمرشود که  ھمچنان گفته می.  را خالی نمايدغنیبی اعتبار ساخته و آھسته آھسته زير پای 

  .جمھوری آمادگی می گيرد

 فھماندند که حد خود را اتمرردند و برای  ھم آرام ننشسته و در عوض سايت شورای امنيت ملی را حک کغنی تيم 

 به اتمراگر چنين اتفاق بيفتد، بعيد نيست که .  مشاوريت امنيت ملی گرم شده استمقام از اتمرآوازۀ استعفای . دبشناس

ً يکی از عمال کی جی بی سابق بود که بعدا تغيير جھت داد و در خدمت سازمان ھای اتمر. حيث سفير مقرر شود

  . ورد آخواھی نخواھی برخورد منافع ميان جواسيس تصادم را بار می.  قرار گرفتجاسوسی غرب

  .  را به فال نيک می نگريم و اميدواريم که اين دو به زودی سر يک ديگر را بخورنداتمر و غنیما تيرگی روابط بين 

 

  

  

 

 

 


