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 آيا افغانستان آزاد است؟:  مسعود خليلی"مستر"
  

  
  شارالتان مسعود خليلی

اين ". مجاھدين افغانستان را آزاد ساختند"يزيونی گفت که  يکی از عمال شورای نظار در يک مصاحبۀ تلومسعود خليلی

سازد که افغانستان از زمان رھائی از قيد سوسيال امپرياليسم شوروی تا   چنين وانمود میمسعود خليلیسخن احمقانۀ 

مور دولت أحيث م  منمسعود خليلیشخصيت . باشد مرھون مجاھدين می ًھم آزاد بوده و اين آزادی صرفااکنون 

  . ستعمراتی افغانستان به ھر کس در افغانستان معلوم است و بحث زياد کار نداردم

احمد شاه   سياسی -  بود که سر و کله اش در اکثر معامالت خصوصیاحمد شاه مسعود يکی از ياران مسعود خليلی

.  دست داشت،به شورای نظار تسليم نمودند در معاھدۀ جبل السراج که حکومت پرچمی را خليلی.  شد ديده میمسعود  

بعد از تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان و سرنگونی طالبان برای مدت طوالنی به حيث سفير دولت مستعمراتی 

 شخص نھايت درجه دروغگو، خليلی. ًکابل در کشور ھای مختلف ايفای وظيفه نموده و فعال ھم سفير در اسپانيه است

او خوب رگ ضعيف دولت مستعمراتی را فھميده که تا حال به حيث سفير مادام العمر در . تان استمکار و شارال

 در رشتۀ علوم سياسی در ھند درس خوانده و شايد بفھمد که فرق بين يک کشور آزاد و مستقل خليلی. گردش بوده است

اگر افغانستان آزاد گفته شود،  پس . استاما قدرت و پول چشمان پارۀ او را کور کرده . با کشور اشغال شده چه است

  فرق بين ھند و افغانستان از نگاه حقوق بين الدول  چه خواھد بود؟  

خت ما را رقم زده بھمين نوع مردم اند که سرنوشت ملت بد.  ھزار ھا تن در خود داردمسعود خليلیافغانستان از نوع 

  . اند

 

 


