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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 ٢٠١۶ اپريل ٢۵
 

  به افغانستان" خليلزاد"تداوم خيانت 

 
 

او از فارغ تحصيالن پوھنتون امريکائی بيروت .  يکی از عمال عمدۀ دستگاه استخباراتی امريکاست"زلمی خليلزاد"

 که  بعد از تجاوز امريکا به  از تحصيل يافته ھائییتعداد زياد. ًاست که عمدتا برای سی آی ای جاسوس تربيه می کند

 مرد شماره دو از آخر ھم يکی "اشرف غنی". مقام و چوکی رسيدند، درس خواندۀ پوھنتون امريکائی  بيروت بوده اند

به نفع را شرفت اين کشور ھا ي توظيف به تخريب جھان اسالم باالخص شرق ميانه شده تا ثبات و پ"زادخليل". از آنھاست

 .ه و ھمچنان زمنيۀ تسلط امپرياليسم امريکا در منطقه بھتر تأمين گردداسرائيل از بين برد

بود که در " مسلمانی"می گويند، اولين " زل" که در محافل سياسی امريکا او را از روی نازدانگی "زادزلمی خليل"

م دست کشيده، اما گاه  از دين اسال"زادخليل" که شود با وجودی گفته می. پست ھای مھم  دولت امريکا به کار گماشته شد

شود و از ھمين سبب خود را اولين  گاھی برای فريب و به دام انداختن مردم کشور مورد نظر در مساجد ھم ظاھر می

 از زمرۀ محافظه کاران جديد به شمار "زادخليل". داند که به پست ھای مھم دولت امريکا دست يافته است مسلمانی می

ًدر آغاز از طالبان حمايت می کرد، بعدا نظر به تغيير . رود که حامی تجاوز امريکا به افغانستان و عراق بود می

  .شرايط، حامی تجاوز و سرنگونی طالبان شد

به رشتۀ تحرير درآورده است که از کارنامۀ سياه حيات سياسی خود " مورأم"درين اواخر کتابی ھم تحت عنوان 

ت اخيرش نيات شوم وی بدر صح. ليف ھمين کتاب است که اينجا و آنجا سخنرانی می کندأمبنای تبر . صحبت می نمايد

.  نسبت به افغانستان آشکار گرديد که ھمان نسخۀ تضعيف دولت مرکزی و پارچه پارچه ساختن عراق در افغانستان است

  :ی گفتتاو طی صحب
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امريکا در اين ...ون را ايجاد می کرديممی بايد مناطق مص. منجام می داديبايد کار ھای بيشتری را برای ختم جنگ ا" 

عرصه از تجارب کافی برخوردار بوده و اين کشور ھمچو اقداماتی را در عراق، پس از ھجوم عراق در کويت، برای 

. رسد شام میً کال بوی تجزيه و پارچه پارچه شدن افغانستان به م"زادخليل"ازين اظھارات خاينانۀ ". ُکرد ھا انجام داديم

اين .  می خواھد که در افغانستان ھم تطبيق گردد"زادخليل" که ھمان بالئی را که امريکا به سر عراق آورد، ابدين معن

  .  گردان نيستیاش رو" مادری"نا خلف افغانستان از ھيچ گونه خيانت برای سرزمين " فرزند"

  . ار امريکائی وقعی قايل نشده و در دام نيرنگ او نيفتندشود که به گفتار ضد ميھنی اين کفت از ھم ميھنان تمنا می

  

 

 

 
 


