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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اپريل ٠١

  

  ئيان يکاتضرع عبدهللا عبدهللا نزد امر
  

ن دفعه با سفارت امريکا در بلی گروه شورای نظار در خيانت و ميھن فروشی، عبدهللا عبدهللا چندينظر به خصلت ج

الکن سفارت امريکا تا اکنون . کابل مخفيانه داخل تماس شده و از خدمات بی قيد و شرط خود به آنھا اطمينان داده است

تماس ھای مخفی عبدهللا با سفارت امريکا که به پيروی از قرارداد .  جواب به تيم عبدهللا عبدهللا طفره رفته استۀاز ارائ

  .  افشاء شده است شود، بعداً رھبرش احمد شاه مسعود انجام میھای مخفی 

خود را نسبت به ھر حد اکثر استفاده را نموده، در روابط کرزی و امريکا، " خالی ايجاد شده"عبدهللا  تالش دارد که از 

ت رياست جمھوری کانديد ديگر وفادار به امپرياليسم امريکا  جلوه داده و از واشنگتن  خواھش کند که او را در پس

ھمچنان حاميان وی ھم متواتر به سفارت امريکا داخل تماس شده و التماس التفات . افغالنستان اشغال شده مقرر نمايند

عبدهللا در پيام ھای خود به امريکائيان متذکر شده  که او به ھيچ صورت اجازۀ .  سوی عبدهللا نموده انده امريکائيان را ب

 . اشتباھات کرزی را در روابطش با امريکا نخواھد دادتکرار 

 اول اين: شود که مقامات مربوطۀ امريکا بر مبنای دو اصل نظر مساعد در به قدرت رساندن عبدهللا را ندارند گفته می

 . بی.س ا. سابق و اف. بی. جی.که روابط ديرينۀ و پايدار شورای نظار احمد شاه مسعود و جمعيت اسالمی ربانی با کی

. قدر که عبدهللا و ساير عمال شورای نظار کاسه ليسی نمايند کنونی ار نظر استخبارت امريکا پنھان نمی ماند ولو ھر

برای امريکا )  واواک(ھمچنان  تداوم روبط استخباراتی شورای نظار و جمعيت اسالمی با دستگاه استخباراتی ايران 

ظار و جمعيت يعنی روسيه و ايران در کشمکش خاص با امريکا به سر ھر دو کشور حامی شورای ن. قابل ھضم نيست

  .ديگر در سياست جھانی اند برده و دشمنان يک

که تقرر عبدهللا در پست رياست جمھوری افغانستان اشغال شده از نظر امريکائيان می تواند جنگ ھای قومی   دوم اين

  . شنگتن بسيار دشوار خواھد بود آن برای وا ازرا  دامن زده و گسترش دھد که جلوگيری

، ممکن است عبدهللا مقامات  و نه ھم اساس و مبنای مردمیپدر و مادر داردنزد اشغالگران نه اما چون سياست 

  .   امريکائی را در شرف باختگی واقعی خويش قناعت داده و سرانجام رئيس جمھور افغانستان مستعمره شود

  

  

 


