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 ن آزاد افغانستا–افغانستان آزاد 
AA-AA  
  ک تن مــــبادين بوم وبر زنده يچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد

 ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ
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  کابل- ینيعبدهللا ام 

 ٢٠١۵ ی فبرور٠۴

  

  یارد دالريلي  م٨مرد : لزاديخل

  

 ی از مھره ھایکيلزاد که ي خلیلمز. نبار به خاطر ثروتشيلزاد ورد زبان ھا شده است، اما اي خلیگر زلميدر کابل بار د

ل ين شخص ضد خصايا. ارد دالر شده استيلي م٨ش از يانه بوده صاحب بي شرق میکا در انھدام کشور ھاي امریاصل

ً .  افته استي دست ی از برکت کشتار مردم عراق و افغانستان به ثروت قابل مالحظه ایانسان لزاد  ي خلیابي دست خصوصا

 گنج صاحب او ھا در افغانستان، او را یق ان جي ھنگفت از طرین عراق  و عقد قرار داد ھايکرد نش ۀل و گاز منطقيبه ت

  . استهقارون ساخت

، یني چیاو در پھلو. شنھاد کرده بوديکا پيس جمھور وقت امري عراق را به کلنتن رئۀي بود که تجزی کسانۀلزاد از زمريخل

ن فرستاد که کشتار مردم عراق و انھدام تمام ساختار  به کلنتیاداشتي طلب ر محافظه کاران جنگيلد و سايتس، رمسفيولفو

 شرق ۀل معتقدند که نقشي اسرائۀت و توسعي حمای است که برایلزاد متعلق به گروھيخل.  آن کشور سفارش شده بودیربنائيز

د منھدم گردد و يزد، بايبه مخالفت برخکا يل و طرح امرين منطقه  با اسرائيکه در یر بخورد و ھر کشوريي تغد کالً يانه بايم

 نگذاشته ی باقیزيه ھم چي سوریبرا. ايبياول عراق ودوم ل: ش نظر ما استيدو مثال عمده پ. صد ھا سال به عقب برده شود

 جانب کا ازير امريث سفيزاد پاداش خود را گرفت و به حيبعد از انھدام عراق، خل. دي دوباره قدعلم نمایاند که بتواند به آسان

ً ين زمان بود که تيدر ھم. ديبوش در آن کشور مقرر گرد ن در دست چپاولگران ي کرد نشۀ منطقل و گاز عراق خصوصا
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ف مکافات داد و او را از ثروت مردم ين شخص کثيخته بود، به ايلزاد ري را با خلی طرح دوست که قبالً یبارزان. غرب افتاد

ک تعداد ي ی که با ھمکارکا در افغانستان، او را ھم قادر نمودير امريث سفي  به حلزاديالبته که تقرر خل. عراق متمول ساخت

  . ب بزنديم  پول در جي را تصاحب کند و مقدار عظی  چاق کنی، قرار داد ھاینان ملياز خا

ت اوباما و شرکاء از تاخت يکمشود، در دوران حا یاد مي" زل"کا به نام ي امرۀ در محافل حاکمی نازدانگیلزاد که از رويخل

 به ٢٠٠٩ در سال یکا بود و سفري امری سنایون خارجيسيس کمي رئیکه کر یچنانچه زمان.  کاسته شده استیوتازش کم

ک مجلس در يدر .  خوش نشان ندادیلزاد روي را دھد، به خلیاست جمھورير" انتخابات"ب کار يافغانستان نمود تا ترت

د که يکا گفت که به زل بگوئير امري به سفیکر. ختي را برانگیکه بدون دعوت آمده بود خشم کرلزاد يکا، خليسفارت امر

 یث طوالنين فرد خبي ایبه ھر صورت شرح زندگ.  مجلس را ترک گفتیلزاد ھم با سرافگندگيد و خلياق را ترک نماتا

  .  ن جا تذکار رفته استيا آن درۀک شمياست که 

         

 

 

 

 

 


