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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

 ٢٠١۶ می ٢٨
 

   برای رياست جمھوری افغانستان آمادگی می گيرد"خليلزاد"

  
  

جوی اين  و شور در افغانستان بود، در جست سفير اين ک"بوش" يکی از عمال امريکا که در زمان "زلمی خليلزاد"

 متوقع است که جمھوری خواھان برندۀ خليلزاد. مھوری افغانستان تکيه بزنداست که روزی در کرسی رياست ج

گفتار ھای سياسی وی  درين اواخر . انتخابات رياست جمھوری امريکا خواھند  شد و او  دوباره روی صحنه خواھد آمد

گر انتخابات را ببرند، حتا اگر دموکرات ھا بار دي. ز به قدرت رسيدن جمھوری خواھان استعالمۀ خوشبينی او ا

  .  حيث يکی از عمال دايمی دستگاه استخباراتی امريکا ھمچنان پا برجا خواھد ماند  منخليلزادموقف 

ر يک مقطغ زمانی می  در افغانستان سفير بود، دجورج بوشً که به حيث نمايندۀ امريکا و خاصتا ادارۀ خليلزاد 

 به خليلزاد، کرزیالکن نسبت بعضی تعامالت آن وقت و کله شخی . خواست که خودش رئيس جمھور افغانستان شود

اکنون که احساس می کند شايد جمھوری . امر واشنگتن از ادعای خود در مورد کانديدی رياست جمھوری منصرف شد

در يکی از صحبت ھای خود . برنده شوند، دوباره به جلوه نمائی سياسی آغاز کرده است ٢٠١۶خواھان در انتخابات 

. شود  شنيده میخليلزادزبان شخصی مانند  از وقتیاين جمله معنی دار است ". ھنوز تابعيت افغانستان را دارد"گفت که 

 بديل ديگری زادخليلر منازعه خلق گردد،  بار ديگ فرد مورد نظر امريکا در انتخابات بعدی نباشد و ياغنیًاگر احيانا 

 ادعای  رياست جمھوری افغانستان را ھم نداشته باشد، بازھم می خواھد که در سياست امريکا زادخليلگر ا. خواھد بود

حيث يک مھرۀ مھم شناخته شود که می تواند منافع امريکا را تأمين نمايد که اين  به ارتباط افغانستان و شرق ميانه من
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ًدر چند سال ادارۀ اوباما کامال ناپديد نشده بود، بلکه صرف پست  رسمی او .  ارزش سياسی او را افزايش می دھدخود

 . در تماس بوده استعبدهللا و غنیھميشه به افغانستان رفت و آمد کرده  و از نزديک با . نداشت

  . ی به امريکا يک امر اول و آخر استسرسپردگی و.  ھيچ زمانی به افغانستان و مردمش صادق نبوده استزادخليل

 

 

 

 
 


