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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ١۶
 

  در کانگرس امريکا"خليلزاد"اظھاريۀ 
  

  
  

ی ای، سه روز قبل در کانگرس  سابق سفير امريکا در افغانستان و عراق و يکی ار عمال دايمی سی ا"زلمی خليلزاد"

 طوری عيار شده بود که "خليلزاد"تمام سخنان . امريکا صحبت نموده و پاکستان را متھم به حمايت از تروريسم ساخت

 "خليلزاد". دست آورده خود را بار ديگر تبارز داده تا بتواند روی صحنۀ سياسی امريکا برگردد و يک وظيفۀ رسمی ب

 امريکا آمد، از ھمان زمان به بعد در خدمت اين کشور بهاف اس ب غازی تحت پروگرام که از صنف يازدھم مکت

  . دستگاه استخباراتی امريکا قرار گرفته استهدرآمده  و  مورد توج

 جوالی جلسه ای را برای ارزيابی سياست امريکا در قبال پاکستان ١٣کميتۀ روابط خارجی کانگرس امريکا به تاريخ 

پاکستان از گروه ھای " درين جلسه گفت که "خليلزاد". کرده بوددر آن  ھم اشتراک "زلمی خليلزاد"داير نمود که 

من در ".  نام پاکستان بايد در فھرست سياه کشور ھای حامی تروريسم درج شود...تروريستی و افراطی حمايت می کند

الکن . د پاکستان اظھار کرد، درست است به ارتباط پاکستان کدام مشکل ندارم و چيزی که در مور"خليلزاد"صحبت 

مندی به سرزمين مادری اش ه  به افغانستان نيست و اظھارات وی روی دلسوزی و يا عالقی فرد صادق"خليلزاد"

 برای مدت طوالنی خاموش بود، اما به يک بارگی خود را ظاھر ساخته و تغيير روش "خليلزاد". صورت نگرفته است

خواھان در انتخابات ل برگشت جموريشود و احتما نزديک میخط که ادارۀ دموکرات ھا به آخر  در زمانی. داده است

در سال . خواھان از نظر نيفتددھد که در ادارۀ جمھوري  دوباره خود را تبارز می"خليلزاد"رود،  رياست جمھوری می
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صرف يک روپوش است که بدين خواھان عضويت وی در حزب جمھوري. ازی کرداخير دورۀ کلنتن ھم ھمين نقش را ب

مندی به افغانستان و مردمش ندارد و مصيبت ھای ه  کمترين عالق"خليلزاد". نحو بتواند ھويت اصلی خود را بپوشاند

 کرد و از زمرۀ ءاين کثافت در بربادی  عراق سھم خود را ادا. ًامروز مردم ما قسما نتيجۀ اعمال ضد بشری وی است

.   عراق و انھدام اين کشور بود و از ھمين طريق ميليون ھا دالر نصيبش شدر امريکا بکسانی بود که حامی تجاوز

 خودش و طبقۀ حاکم امريکا رایدست آوردن چيزی به صحبتش در کانگرس نه به خاطر افغانستان،  بلکه به منظور ب

 مخرب پاکستان را در در دھۀ ھشتاد از نزديک با آی اس آی پاکستان در تماس بود و نقش. طرح ريزی شده بود

 خود در آی اس آی یکرد و با دوستان پاکستان در زمان ريگن، سال چند بار به پاکستان سفر می. افغانستان می ستود

 . را ھمراه با يکی نمايندگان امريکا نوشت و از طالبان دفاع نمود" کاغذ سفيد"در زمان طالبان . تبادل افکار می نمود

اين فرد کمترين آرزوی ترقی و تعالی افغانستان .  به ارتباط افغانستان نبايد ارزش قايل شد"ادخليلز"به صحبت و گفتار 

  .  سياسی و پول بھترين انگيزۀ وی استمقام. را ندارد

  

  

  

 

 

 
 


