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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ١١
  

  گوسالۀ ذاتیجاسوس ديده درا و يا : حنيف اتمر
 

  
راتی کابل شايد دچار اختالل عقلی  رئيس شورای امنيت ملی دولت مستعمًپرچمی سابق و فعالشکنجه گر و حنيف اتمر 

خودش کسی بود که پيمان دو جانبۀ . تواند نه حرف زدن خود را می فھمد و نه درست فکر کرده می. شده باشد

حال ببينيد که چه می . ژيک را با سفير امريکا در کابل امضاء نمود و عبوديت خود را بيشتر به اثبات رسانيديسترات

  !گويد

معلوم نيست که اين احمق ". حاکميت ملی مان را در اختيار ھيچ کس ديگری نگذاشته ايم"اتمر در سنا اظھار داشت که  

ژيک  را با بادار يصرف چند ماه قبل خودش معاھدۀ سترات.  فرومايه چه می خواھد بگويدجاسوسبالفطره و يا 

آيا  . امضاء نمود و حال اظھار می کند که حاکميت ملی مان را در اختيار ھيچ کس ديگری نگذاشته ايمامريکائی اش

 خاينانۀ وی عقد معاھدۀ ۀبه عقيد.  که سخت بی حيا و پر رو است نآمبتال شده و يا ) فراموشی(اتمر به مريضی الزايمر 

  .شود  نقض حاکميت ملی شمرده نمی،ژيک بين افغانستان اشغال شده و امريکای اشغال کنندهيسترات

شوند که بی حيائی و مکارگی کنند، دروغ بگويند، ھمه چيز را معکوس   بايد ھم گفت که جواسيس ھمينطور تربيه می

. که تنھا او درک درست دارد و بس جلوه دھند، در جريان صحبت لبخند بزنند که گويا جانب مقابل نمی فھمد و يا اين

سال ھا در خدمت کی جی بی بود و سال ھای ديگر ھم در استخدام . اسوسی و ميھن فروشی دارداتمر تجارب وسيع ج

با اين تجربۀ وسيع و بی مانند در خيانت و ميھن فروشی، .  قرار گرفته است. ای. آی.و سی.  ۶ . آی.،  ام. آی. اس.آی

شايد ھم به اختالالت عقالنی مواجه شده شايد و . دھد کند و منطق نوع خودش را ارائه می حنيف اتمر چھره عوض می

ھمچنان ممکن است که اتمر خود را به در ديوانگی بزند که   . باشد که بصيرت و شعورش را تحت شعاع قرار داده است

  .   اگر بادارانش سرش قھر شوند، راه گريز داشته باشد

جز انقالب مردمی راه ديگری . ايه مواجه اندبه ھر صورت، مردم ما با چنين افراد نابکار، خاين، ميھن فروش و فروم

 . ھريمنان وجود نداردابرای  نجات کشور از شر اين 


