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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ٢۴
  

 زاد و طالب دو طرف يک سکهخليل

  
ھر دو حامی ادامۀ جنگ اند و ھردو طرفدار .  و گفتار طالبان استزاد بسيار شبيه به نطراتاظھارات اخير خليل

خليل زاد ھم می گويد که بکشيد و . طالبان بار ھا گفته اند که می رزمند و تخريب می نمايند. خشونت و بربادی ا ند

که با ھم در امريکا سم اسالمی امپرياليجناح خليل زاد نمايندۀ امپرياليسم امريکاست و  طالبان ھم نمايندۀ . نابود کنيد

ه شود که خليل زاد و طالبان ھر دو با ھم در زد و بند  دايمی بوده تا افغانستان را ب تصور می. صحنۀ جھانی ھمکارند

  . سوی تباھی بکشانند

 اکثر مردم در افغانستان به اين عقيده رسيده اند که امريکا در نا امنی ھای اخير کشور دست داشته تا به تجاوز خود

اين  حرف ھا درست نيست و امريکا در نا امنی افغانستان دست "خليلزاد در يک برنامۀ تلويزيونی گفت . حقانيت ببخشد

  ". شودءندارد و دشمنان افغانستان اين حرف ھا را می زنند که  نمی خواستند پيمان امنيتی ميان اين دو کشور امضا

ی در افغانستان کم است و ازين ئمريکاار نشان ساخت که  امسال نيروھای طوی در خصوص جنگ در افغانستان خا  

خاطر  جنگ در افغانستان شدت خواھد گرفت چرا که دشمنان می خواھند نيروھای افغانستان را بدون موجوديت 

مان نظر است اين ھ. افغانستان بايد خود را برای يک جنگ شديد و دوامدار  آماده سازد. نيروھای خارجی امتحان کنند

که طالبان چندی قبل صادر کردند و گفتند که جنگ را ادامه خواھند داد و در سرتاسر افغانستان يورش نظامی خواھند 

  . می نمايندءبرد که ھمين حاال اجرا

 طرفدار جنگ و تجاوز  هکرد، ھميش زاد که خودش از دستۀ نيو ليبرال ھای امريکاست و در ادارۀ بوش کار میخليل  

از نگاه وی، .  او حامی انھدام عراق و اقغانستان بود که به اھداف خود نايل شد. ريکا به ساير کشور ھا بوده استام
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طالبان ھم به اين عقيده اند که تا رسيدن به . جنگ در افغانستان بايد ادامه يابد تا امريکا بتواند به تجاوز ادامه دھد

 .   پيروزی طالبی، بايد کشت و کشته شد

بايد با آنھا مساويانه مبارزه کرد و مردم را  از شر . زاد و ھم طالبان دشمنان مردم و زحمت کشان افغانستان اند خليلھم

  . ھر دو اھريمن نجات داد

 

 


