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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ١٢

  : می گويد"ستانکزی"جاسوس  
 ! دھيم  فعاليت نمیۀبه ھيچ جاسوسی  اجاز

 

از جمله، حرف . شده که باعث ريشخند ساختن خود شده اندين اواخر جفنگيات اعضای دولت مستعمراتی کابل زياد ادر

 سرپرست رياست امنيت ملی دولت مستعمراتی کابل است که ھمه را به حيرت "معصوم ستانکزی"ھای بی محتوای 

فھم کلمات اين جمله ساده است، ". ما به ھيچ جاسوسی اجازه فعاليت نمی دھيم" می گويد که "ستانکزی". انداخته است

مردم در ابھام .  کی است و کدام افراد  را جاسوس می گويد"ستانکزی"را نمی فھمند که ھدف  ردم معنی واقعی آناما م

  .  قرار دارند

مردم می گويند که او با دستگاه ھای استخباراتی امريکا و پاکستان .  که خود متھم به جاسوس بودن است"ستانکزی"

 ۀگذارد که در جامع رياست امنيت ملی ھيچ جاسوسی را نمی " با طمطراق گفته است که "ستانکزی". ھمکاری دارد

اگر انصاف باشد، ". ندازندو بی اتفاقی راه بيافغانستان عليه نظام برای حفظ منافع ديگران دھشت افگنی، خراب کاری 

شورای . يد محاکمه شود حضور داشت، با"برھان الدين ربانی" که در دقايق ترور  "معصوم ستانکزی"شخصی 

 را پنھان کرده و راز آن حادثۀ تروريستی را نزد "ربانی"نظاری ھا و جمعيتی ھا او را متھم ساخته اند که حادثۀ قتل 

  نمی"ستانکزی"ين، کدام يک از اعضای دولت مستعمراتی جاسوس نيست که اصرف نظر از. خود نگھداشته است

 معين و رئيس در خدمت دستگاه ھای استخباراتی کشور ھای بيگانه قرار دارند و از غنی گرفته تا ده ھا وزير و. داند

، تصفيه را از خود و شرافت دارد "ستانکزی"اگر . اگر جاسوس نمی بودند، در آن مقام قرار گرفته نمی توانستند

  . ايم، حاال نمی دھيمدھد که تا حال جواسيس را اجازه داده گفتار وی ھمچنان نشان می. ھمکاران خويش آغاز نمايد

 ! کشور ساخت شودمینبا اين انسان ھای احمق، پر رو و خاين، 

 
 


