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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 

 
 Political  یاسيس

  
 
 
  زي عزميرعبدالرحيم
 

  اينيورج
٩/۴/٢٠٠٨  

  
 

  عبداهللا به واشنگتن عبداهللاۀسفر دزدان
 

 
عبداهللا .   نظام مزدور فعلی غرض پای بوسی و تجديد غالمی مخفيانه به امريكا آمدۀعبداهللا عبداهللا اولين وزير خارج

الآن هر گونه سعی وی در رسيدن .  ميخواست آه  با مقامات اين آشور داخل تماس شده و  محبت آنها را جلب نمايد
 .به هدف نقش بر آب شد

 
عبداهللا منتها درجه .  ، حتی حامد آرزی از سفر مخفی عبداهللا عبداهللا زياد آگاهی نداشتبدست آوردموريكه معلومات ط

آوشش نمود آه جريان سفر وی به واشنگتن افشاء نشود و آسی از تماس های احتمالی وی با مقامات واشنگتن  با 
نای تماس ها و قرار داد های مخفی احمد شاه مسعود با عبداهللا بر حسب فرهنگ خيانت بوطن و بر مب.  خبر نگردد

 اما نميداند آه مردم تيز هوش و وطندوست.   بكار ميبردرهبر خود را  گرديد، عين روشآشكارشوروی سابق آه بعدًا 
بعد آشور های استعماری هميش  .   نقاب از چهره های آثيف خائنان بر ميدارند و هويت آنها را برمال ميسازند افغان

، آنها را بدور می افگنند و ضرورتی هم برای نگهداری طوالنی اين خفاشان نمی  فروشانهنيماز استفاده و استعمال 
شرم  ی عزتیو ب یائي حی گونه بچي از هخي تارگانياما فروما  .عبداهللا بار ديگر به همين بی آبروئی مواجه شد.  بينند
  .زند آموی نمني خائنريو از سرنوشت  سا ندارند

 
تا طرح سياسی آينده و پيشنهادات گروه شورای عبداهللا عبداهللا ابراز عالقه نمود آه با مقامات  قصر سفيد ديدار نموده 

چندين بار سعی نمود آه بتواند به مرام خود برسد، اما هر بار از جانب ماموران قصر .  به آنها ارائه دهدرا  نظار 
 گفتند آه هر چه آه داری، برای ما عبداهللابه .  به صحبت با عبداهللا عبداهللا نديدند ضرورتیآنها و شد سفيد رد 

 محتوی اصلی گزارش و يا پيشنهاد ارسالی عبداهللا به قصر متذآر شدند آه اشخاص آگاه به اينجانب  . تحريری بفرست
 مزدوران اني تصادم منافع  مخ،ي از تاری مرحله اكيدر  .بود  آابلی مستعمراتۀ ادارسيرئسفيد تخريب حامد آرزی 

تالش های   .مي ها مشاهده آردی ها و پرچمی حالت را قبًال در روابط خلقنيا.  ابدي یاجانب آغاز شده و گسترش م
متواتر عبداهللا در استفاده از اشخاص و موسسات ديگر هم بجائی نرسيد تا حد اقل بتواند خود را از بی آبروئی نجات 

 در ديدار مقامات قصر سفيد، عبداهللا غالم صفتانه  سعی نمود آه با تيو عدم موفق می خجالت آوربعد از ناآا.  دهد
 پاسخ منفی و توهين آميز برايش امريكا مالقات  آند، الآن رايس هم وقعی به وی قايل نگرديده و ۀرايس وزير خارج

و آاسه ليسی وی بيش ازين چنگی بدل بدين ترتيب عذر و زاری وی نزد امريكائيان بهدر رفت و مزدوری .  داد
 .امريكائيان نزد
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عبداهللا بعد از چند روز گشت و گذار بيمورد و ارتكاب يك سلسله بد اخالقی ها، واشنگتن را با مايوسيت آامل ترك 

استقبال  شان  به ۀاين درس عبرت برای ساير خائنين آهنه آار  و تازه نفس است آه بايد بدانند روزی هم.  گفت
 حتی به چاآاران  خود هم رحم هيچ آساستعمار به . رنوشت نكبت بار عبداهللا و يا ببرك آارمل  خواهند شتافتس

  .نميكند
 


