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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
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 Political سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اگست ٠٩
  

  ضربه به منافع اتمر ھا

  
  

گويا ارواح . ی از خود به جا گذاشت وارد کردند که تلفات قابل توجھلدر دو روز اخير، طالبان ضربات مدھشی بر کاب

در ميان آسيب ديدگان، يکی ھم حنيف اتمر مشاور امنيت ملی . می جنگد و خون می ريزاند" دو شمشيره"مال عمر 

ی اش خساره اشتباه نشود که برای اتمر  صدمۀ جسمی وارد نشده، بلکه منافع مالی و پول. دولت مستعمراتی کابل است

  .ديده است

  
  

 بود که از طريق پرچم ميھن فروش باند يکی از اعضای سابق ،حنيف اتمر مشاور امنيت ملی دولت مستعمراتی کابل

 و فروپاشی  پرچمی- بعد از انھدام دولت مزدور خلقی. کرد خاد به سوسيال امپرياليسم شوروی مزدوری و جاسوسی می
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 قرار ۶شوروی به پاکستان پناه برد و از آنجا به برتانيه رفت و در استخدام سازمان استخباراتی خارجی انگليس ام آی 

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان برگشت و سرسپردگی کامل خود را به امپرياليسم اعالم داشت و در مقام ھای . گرفت

اتمر در دوران .  که قرار داد وابستگی امنيتی را با امريکا حنيف اتمر امضاء نمودروی ھمين دليل بود . مھم نصب شد

در حمالت . سال ھائی که در خدمت امپرياليسم بوده صاحب ثروت و مال و جا گرديده و پول زيادی اندوخته است

سرای ھا و دگان محل، طبق تبصرۀ باشنطالبان به شاه شھيد که قسمت اعظم ساختمان ھا و مارکيت را منھدم نمود، 

دويد و تقاضای  آپارتمان ھای حنيف اتمر و اعضای فاميلش ھم تخريب شد و از ھمين خاطر ديوانه وار به ھر سو می

اما اينبار به سرعت خود را . شود، ولو که ھزار ھا نفر ھم کشته شود  ارگ خارج نمیزاتمر به آسانی ا. کرد کمک می

کثيف به کدام اصل انسانی " انسان"اين .  خساره برداشت وجايدادش به خاک برابر شدشمنافعبه محل حادثه رساند چون 

که برايش مھم است، ثروتمند شدن و خيانت کردن  به ميھن است که برای وی يک وظيفه شده  معتقد نيست و چيزی

  . است

   آسايش داد؟توان با اين نوع افراد در مقام ھای حساس، امنيت  را تأمين کرد و به مردم آيا می

  !!!خير

 

 

 

 

 

 

 


