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  . ای. آی. جديد سیح  طر:"افغانستان سربلند"

  
  خليل زاد و بادارش جورج بوش

سيس شده که ھدف آن أسسۀ تحقيقاتی اتالنتيک در امريکا تؤدر چوکات م" دافغانستان سربلن"نام  ه  طرحی بًاخيرا

زلمی خليل زاد نفر خاص استخبارات امريکا و . گمراه ساختن و مغشوش ساختن اذھان عامۀ مردم افغانستان است

  . جيمز تنک سابق سفير امريکا در افغانستان گردانندگان اصلی اين طرح می باشند

سسه ساختن اشغال آن ؤمشروعيت بخشيدن تجاوز امريکا به افغانستان و م" نستان سربلندافغا"ھدف اصلی طرح 

شود که ھدف اين طرح طويل المدت خدمت به مردم و کشور افغانستان  در ظاھر چنين وانمود می. کشور است

انستان  غير دولتی به تجاوز خود در افغًسسات قالبی و ظاھراؤامريکا می خواھد که توسط ھمچو م. است

  .مشروعيت ببخشد و ساليان طوالنی در افغانستان حکمروائی نمايد

خليل زاد يکی از اعضای محافظه کاران جديد امريکا است که طرفدار انھدام افغانستان و عراق بود و يکی از 

خليل زاد يکی از سرمايه ھای دستگاه . شد ن عاليرتبۀ ادارۀ بوش در امور افغانستان و عراق  محسوب میامورأم



شود و فرقی نمی کند که جمھوری خواھان در  استخباراتی امريکا است که  از وی در مواقع الزم استفاده می

توجه "اين است که " افغانستان سربلند"خليل زاد اظھار می کند که ھدف از تشکيل طرح . قدرت باشند و يا نباشند

  ".ه افغانستان تشويق کندمريکا را بادوام دار 

امريکا در افغانستان حضور دارد و ھزار ھا تن جاسوس . دارد  اين يک دروغ محض است که خليل زاد بيان می

 امريکا ھرگز افغانستان را ترک نخواھد کرد مگر اين. امريکا مانند خودش در اين کشور در حال گشت و گذار اند

افغانستان "لذا طرح به اصطالح . که در ويتنام اتفاق افتاد ه شود، طوریکه  به مقاومت شديد ملی و مردمی مواج

خليل زاد مخالف خروج  نيرو ھای امريکا از . صرف ماست  مالی بر جنايات امريکا در افغانستان است" سربلند

سيس أر تبرای ھمين منظو" افغانستان سربلند"طرح . افغانستان بوده  و تداوم اشغال اين کشور را خواھان است

خليل زاد . شده که درداخل کشور ذھنيت مردم را به نفع اشغال و موجوديت نيرو ھای  اشغالگر امريکا تغيير دھد

در ثروتمند ساختن خود انسان حريص است و تالش دارد که بيشتر پولدار شود و از برکت تجاوزات امريکا به 

وليت جذب تمويل اقتصادی اين برنامه ؤمن مس"ت که وی گف. افغانستان و عراق صاحب ميليون ھا دالر شده است

  .  سسه خواھد بودؤاين خود نشاندھندۀ ولع خليل زاد در دزديدن پول ھای کمکی به اين م". را بر عھده دارم

به ھم ميھنان خود گوشزد می نمايم که ھشياری خود را در قبال توطئه گری ھای خليل زاد و ھمراھانش از دست 

عليه خليل زاد . خورد و آن را نابود می سازد  موريانۀ سی آی ای است که تاروپود کشور را میاين شخص. ندھند

  .   و ساير دشمنان ميھن به پا خيزيد

 

  


