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   هفتهیاسي سۀتبصر  
  در رأس هيات  افغانیميهن فروش يك نييتع

 
 يك شرف باخته، جاسوس، رهزن و قاتل مردم مانند عبداهللا در رأس هيات افغانی بود آه نييتعيكی از عجايب روزگار 

هموطنان ما بايد بدانند آه  يك جنگ طلب .  به پاآستان اعزام شد“ جرگه صلح منطقه ای”برای مذاآرات به اصطالح 
آسی آه تمام عمر خود را در بربادی افغانستان و آشتار مردم آن سپری .  و مخرب هيچ زمانی صلح طلب نميشود

عبداهللا عبداهللا در جنگ بزرگ شده و رشد نموده، .  داردآرده باشد، چطور ميتواند قدم هائی را در راه تامين صلح بر
با .  ناموس وطن را فروخته  و مردم خود را نابود آرده است تا بتواند در مقامات عاليه دولت مزدور آابل قرار گيرد

اين خصوصيات، برای وی نا ممكن است آه بتوان عادات زشت گذشته را به يكبارگی ترك گفت و از خود شخص 
   . و نجيب ساختشريف

 
بدون آمترين ترديد آه دوسيه .  عبداهللا مانند احمد شاه مسعود و قانونی از آب و نان و پول آی اس آی بهره برده است

اما  نميدانيم افرادی آه  قرار داد .  های جاسوسی عمال شورای نظار بشمول عبداهللا نزد آی اس آی موجود است
می پندارند،  به خدمات جاسوسی شورای “  صلح  حديبييه ”ۀا  شبيه به معاهدبا شوروی ر مسعود مخفی احمد شاه 

بدينسو  چه مثال تاريخی ميتوانند بياورند؟ ١٩٧٣ بين ساليان  )علنی و عملی(نظار به پاآستان، امريكا و ايران  
آسی را  آابل.  افغانی يكی از شرمنده  ترين اقدامی بود آه حكومت مزدور آرزی انجام دادس هيات أعبداهللا در ر نييتع

اينكه امروز عبداهللا جامه .  نزد پاآستانی ها فرستاد آه معاش خوار و يكی از آاسه ليسان پاآستان محسوب ميشد
  .تبديل آرده و شعار های ضد بادار سابقه اش را ميدهد، دليل شرافت ملی وی نيست

  
در مذاآرات صلح چه در سطح ملی و چه در سطح منطقوی و بين لمللی افرادی را می گمارند آه واقعًا به تامين صلح 

عبداهللا، سياف، ربانی، .  اعتقاد داشته و دست های شان در ويرانگری و ريختاندن خون ناحق مردم سرخ نشده باشد
.  ا به تباهی آشانيدند، هر گز به آرزوی تامين صلح نخواهند بودقانونی، خليلی و ساير افراد سفاك آه افغانستان ر
اين پايانی .   جنايت آاران جنگی  و حاميان اجنبی شان پايان ميدهدۀتامين صلح و استقرار امنيت در قدم اول به سلط

 .است آه نه عناصر ضد ملی،  نه متجاوزين اجنبی و نه سازمان های تروريستی به آن  اعتقاد دارند
 

مهم تر از همه، ادامه و تشديد جنگ در جنوب و شرق افغانستان بيشتر با خواست های سياسی و ستراتژيك شورای 
پس هر گونه موفقيت احتمالی . نظار و منافقين جمعيت اسالمی  و حاميان شان در ماورای سرحدات آشور  برابر است

  برای  نيرو های جگ طلب داخلی و خارجی خواهد  ای  آشندهۀضرب“  صلح منطقه ایۀجرگ”در مذاآرات به اصطالح 
       . بود

 


