
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ٢٢

  بازی ھای استخباراتی انگليس ھا

  
برای تمام مردم افغانستان مثل روز روشن است که پاکستان، دست دراز انگليس در منطقه بوده، از ھمان رو مشکالتش 

  .را به کمکش فرستاده است" حنيف اتمر"شکل دچار شده، اينک که به م. را نيز بادارش حل می نمايد

 خدمت در بارگاه روسھای اشغالگر، زمانی که ستارۀ قدرت آنھا را رو به افول سالھابعد از " حنيف اتمر"می دانيم که 

معلومدار است که سفر يک جاسوس روس آنھم کسی که در صد ھا و ھزارھا مورد . ديد، عزم سفر به پاکستان نمود

اين را ھم گفته . نيز بوده باشد، کار آسانی نيست" آی. اس. آی"ندانيان را شکنجه داده و چه بسا در بين آنھا اعضای ز

جاسوس روس با حرکت از ھمين نقطه، وقتی مصمم شد تا به . اند که کوه ھرقدر بلند باشد، باز ھم باالی خود راه دارد

 کار می "اتمر"و در نتيجه با " خاد"که از دير باز با " حزب اسالمی"غمان پاکستان برود، نخست از طريق روابط ل

  .، رفتنش را به پاکستان در ميان گذاشتندکرد

قبول نمود " آی. اس. آی. "گزارش داد" آی. اس. آی"و نامبرده ھم قضيه را به " گلبدين"آنھا طبق معمول مسأله را به 

اين " اتمر. "دھد انتقالين که تمام اطالعاتش را بدون کم وکاست به آنھا که حاضر است ميزبان وی گردد، مشروط بر ا

  .کار را کرد و در پاکستان امنيت يافت

به نھاد ھای استخباراتی به ھمين جا ختم نشده، حين اقامت در پاکستان مورد توجه انگليس ھا نيز قرار " اتمر"سفر 

 تخليۀ کامل اطالعاتی و تربيت مجدد، اين بار به حيث عضو ھمين بود که آنھا وی را با خود برده بعد از. گرفت

"MI6 "از آن تاريخ به بعد وی ضمن برخورداری از امکانات پاکستان و پشتوانۀ انگليس ھا، . به افغانستان فرستاده شد

  ".مغز متعفن"تبعه و جاسوس پاکستان و انگلستان، مشاور امنيت ملی . دھدمی ھر چه می خواھد انجام 
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