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 عبدهللا برای کاسه ليسی به واشنگتن
  آمده است

 
.  کندگان شورای نظار به واشنگتن آمده تا قشقه تازه  عبدهللا يکی از عمال و فرومايعبدهللا

اربابان خود بفھماند که وی نسبت به کرزی شرف باخته تر بوده  و حاضر عبدهللا ميخواھد به 
  .   به انجام ھر گونه و پستی و دنائت است

  
اختالفات شخصی و ذات البينی، دارای وجوه مشابه عبدهللا عبدهللا و حامد کرزی با وجود 

توسط استعمار به قدرت ھر دو .   اندھر دو جاسوس دو جانبه و چند جانبه: فراوان اند
ھر دو از حمايت دزدان و قاچاقبران .  ھر دو کم ذات و بی شخصيت اند.  رسانيده شده اند
 با داشتن چنين کيفيت  .  ھر دو خاک فروش و دشمن افغانستان اندو باالخره. برخوردار اند

ه کدام يک ازين ھای ضد انسانی، برای ملت بدبخت افغانستان چه فرق خواھد کرد ک
  .   مزدوران در مسند قدرت قرار گيرد

  
جنبش ھای مردمی سرانجام به که است تحوالت در شرق ميانه عبدهللا را متقاعد ساخته 

عبدهللا متصور است .  لذا بايد پيش دستی نمود تا از کاروان عقب نماند.  افغانستان خواھد آمد
تواند و بھتر اين است که به واشنگتن  ه نمیکه بدون اشارۀ واشنگتن کاری را از پيش برد

ظاھراٌ  کهنارامی ھای اخير در افغانستان .  ھدسالمی داينجا  به مقامات ه دستدو و هآمد
ھم تا حدی به صحبت تحريک آميز کرزی باعث آن شده است امريکا در سوختاندن قرآن 
بدهللا به امريکا چشم ديد خود را از عگروه شورای نظار با فرستادن .  شود نسبت داده می

رسانند که کرزی چگونه در دامن زدن  مظاھرات ضد امريکائی به گوش اوليای واشنگتن می
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  PBSتلويزيون  شبکۀ عبدهللا حين مصاحبه با .  تحريکات ضد امريکائی دست داشته است
نوع ن يک فکر می کنم که اي.  حکومت کرزی خود به يک مشکل مبدل شده است"گفت که 

 به اين نحوه عبدهللا می."  به مبارزه طلبيدن مردم افغانستان، امريکا و جامعۀ بين المللی است
عبدهللا از ادارۀ اوباما خواسته  است که .  خواھد که امريکا او را به جای کرزی مقرر کند

ای بدون کمترين ترديد که سازمان ھ.   دنمايپاليسی خود را نسبت به افغانستان عوض 
کامالٌ با خبر اند و و وضع حامد کرزی استخباراتی امريکا از کليه جريانات سياسی افغانستان 

با آنھم امريکا برای .  اطالعات عبدهللا و ساير جواسيس برای آنھا کدام تازگی خاص ندارد
يک مبتذل ديگر موقتی يری از زياده روی مزدور کرزی، به نوازش گترساندن و جلو
     . ضرورت دارد

  
او ھر سال به .  عذر و زاری عبدهللا نزد اربابان واشنگتن تا حال به جائی نرسيده است

ا می آيد تا ضمن خبرگيری از سرمايه گذاری ھای خود، بوسه به رکاب افراد ذيصالح کامري
اين بار بحران شرق ميانه سفر او را به امريکا بيشتر رنگ سياسی داد تا .  واشنگتن ھم بزند

     .  به امريکا ثابت کندگی و بندگی خود را سرسپرد
  

عبدهللا بايد بداند که اگر خيزش ھای مردمی افغانستان را در بر گيرد که روزی ھم آمدنی 
 استعمار يعنی حامد کرزی و عبدهللا عبدهللا  قربانيان درجه اول آن ۀسپردسر است، ھر دو 

    . خيزش مردمی خواھند شد


