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  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 کابينۀ جواسيس
٢ 
 

نام يونس قانونی به ھفت تن ديگر ه ی بنايتکار حرفه ئجيک شورای ضد ملی دولت دست نشاندۀ کابل تحت رياست 

ازين اقدام شورای ضد ملی معلوم ميشود که اين .  يدی کابينۀ کرزی به اصطالح رای اعتماد داداز وزرای کاند

 تن در کابينۀ ١۴تا حال .  ھفت تن مانند ھفت وزير قبلی ارتباطات عميق با دستگاه ھای استخباراتی خارجی دارند

گر از غالمان و ي يکی د"زلمی رسول"درينجا، تاکيد من بر  .  غالم نمبر يک يعنی حامد کرزی جايگزين شده اند

شرف باختگان افغانستان است که به حيث وزير خارجۀ نظام مزدور کابل مورد تائيد شورای وطنفروشان قرار 

اين عنصر فاسد از ھيچ عمل ضد ملی خودداری نورزيده و حيات نکبتبار روزمره اش  پر از کثيف .   استهگرفت

خواھش ميشود که معلومات خود را در مورد گذشته و عزيز   از ھموطنان .و نا جايزترين کردار ھاستترين  

   . ادا نماينديش خو مردم و کشوردر قبالحال ساير وزرای دولت مستعمراتی کابل ابراز بدارند و دين خود را 

  زلمی رسول
در .  نکرداين شخص يک انسان ناپاک و خاين به وطن است که حتا به ولينعمت خود يعنی ظاھرشاه ھم رحم 

جريان تحصيل در فرانسه، با روم در تماس بوده و مانند رھين به ظاھرشاه اظھار بندگی ميکرد تا بتواند از وی به 

زمانيکه شاه عربستان کمک پولی را به .  دست آورده درين منافقت، موفقيتی ھم ب.  نفع خود بھره برداری نمايد

به آن کشور زلمی رسول را منحيث يکی از اعضای خانوادۀ خود ظاھرشاه و خانوادۀ او تثبيت نمود، ظاھرشاه 

يکی از شفاخانه به اثر توصيۀ ظاھرشاه بود که زلمی رسول به عربستان مسافرت نموده و مدتی در .  دکرمعرفی 

د و توسط يکی از اعضای فاميل سلطنتی به قيوم کرزی ًبعدا به امريکا آم.  ھای عسکری جده اجرای وظيفه نمود

وطن ه آشنائی ايندو باھم باعث شد که به خصلت ھای ضد ملی يکديگر پی ببرند و خيانت ب.  فی گرديدمعر
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معرفی نمود که بعد ھا به اثر چنانچه قيوم کرزی او را به مقامات امريکائی .  راسرلوحۀ کار خويش قرار دھند

 .يدسفارش اين مقامات به روم بازگشت و به حيث رئيس دفتر ظاھرشاه مقرر گرد

روم  در ميان ھمقطاران خود به متخصص بول و ادرار معروف است و از ھمين جھت به دربار "زلمی رسول"

اعليحضرت را آن  عدم صحت صحت و ، ز تقرر حاصل نمود که از طريق استشمام مواد غايتۀ ھمايونیع

در جريان ائتالف روم و .  شد، مرتکب خيانت ھم ميدر اثنائيکه اين وظيفه را در روم انجام ميداد.  کندتشخيص 

 زمينه ساز آمد و رفت ساير خاينين و کاسه ليسان به روم به ھدايت اجانب صورت گرفت و شورای نظار که 

و ) باجۀ ظاھرشاه( پنھانی  در خدمت قانونی و ربانی قرار گرفت و مانند امين فرھنگ "زلمی رسول"د، گردي

 شورای نظار و جمعيت ربانی به اطالع شت بدون کم و کاست  آنرا   آنچه که در روم ميگذءحميد هللا ناصرضيا

 ۵۵٠٠٠٠ و فريب ظاھرشاه حداقل  اين خدمتشدر بدل دست آمده، شورای نظار ه طبق معلومات ب.  ميرساند

زلمی رسول ھمچنان خليلزاد را از کليه جريانات روم آگاه ميساخت و طرح ھای شاه را . ھزار دالر بوی تحفه داد

باال رفت که در نتيجه ظاھرشاه درمانده به سرعت ھمين لحاظ اعتبارش نزد امريکائيان  از.  مخفيانه خنثی ميکرد

اول در کابل، يک خانم " لويه جرگۀ"در جريان .   نمودءملت اکتفا"  بابای"ای لقب و ناتوان شد و صرف به اعط

  يکی ديگر .وی فحش و ناسزا گفته خاطر خيانتش به  تف انداخت و ب"می رسولزل"از فاميل سلطنتی به روی 

وی پدر لعنتی ه  ياد ميکند، ب"زلمی رسول"در ايالت ورجينيای امريکا ھر زمانيکه از سلطنتی از اعضای فاميل 

 . تحويل ميدھد

 امنيت   مشاور،وزير ھوانوردى ُملکى و توريزم در پست ھای "زلمی رسول"امريکا به افغانستان، بعد از تجاوز 

فرصت بيشتر را وی   چند سال غالمی . ايفاى وظيفه نمود  افغانستاندولت مزدور  امنيت ملى و رئيس شوراى

 آنھا را نسبت به ثابت کند و توجهد را بھتر از گذشته به باداران اجنبی اش برايش ميسر ساخت که سر سپردگی خو

دست آورد و در پست وزارت خارجۀ نظام مزدور کابل  ه الخره بابرا وطن ه پاداش خيانت ب.  خود جلب نمايد

ل، مرتکب با دولت مستعمراتی کاب در جريان خدمتش "زلمی رسول".  مورد تائيد  وکالی فروخته شده قرار گرفت

.   نام بردی از زمره ميتوان از معاملۀ سری وی با يک کمپنی ھند.  خيانت ھا و رذالت ھای بيشماری شده است

حد  زمينه ساز تحويل ادارۀ ھوتل انترکانتنينتل کابل با يک کمپنی ھندی بود که طبق اطالع موثق "زلمی رسول"

طوريکه .  غرق در عياشی و فساد اخالق است  "ی رسولزلم".  دست آورده يک ميليون دالر از ھندی ھا باقل 

 به مواد مخدره و مشروبات الکلی معتاد "زلمی رسول"دوستان از کابل در مورد اعمال وی حکايت ميکنند، 

مصروف ارتکاب فسق و در خانه ھای اختصاصی  اشراف زاده  يک خانموگرديده و با چند تن از زنان بدکاره 

 .ر کابل در بد اخالقی و پستی به  آفاق رسيده استشھرت وی د.  فساد است

وزارت خارجۀ نظام مزدور کابل تکيه ميزند، چه خدمتی ميتواند برای اکنون که اين شخص فرومايه در کرسی 

و ھر گونه ھمکاری با يک نظام  که افغانستان يک   کشور اشغال شده  استافغانستان انجام دھد؟  اينرا ميدانيم 

در شرايط موجود ھر شخصيکه عھده دار پست .   خيانت ملی محسوب ميشود، دست نشاندۀ اجانبمستعمراتی و 

از خود اراده نداشته و به حيث مزدور اجنبی فرمان اجانب را در  ھای حساس مانند وزارت خارجه ميگردد، 

ی صحبت نمود که  طور"زلمی رسول" خود به شورای مستعمراتی، یحين ارائه خط مش.  افغانستان پياده ميکند
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زارت امور خارجه سياست جمھوری اسالمی افغانستان و: "او گفت.  گويا افغانستان يک کشور آزاد و مستقل است

 ءطرح ريزی و اجرا...ملی مين منافع ملی، امنيت ملی، حفظ استقالل، تماميت ارضی، حاکميتأرا در چارچوب ت

کدام .  دنموه و زير تاثير مواد مخدره چنين سخن پراگنی ئنش در حالت "زلمی رسول"فکر ميکنم که "  .خواھد کرد

ًردد؟  اگر احيانا کسی ھم او را تائيد کند، فقط و فقط  معتقد گ"رسولزلمی "انسان احمق ميتواند به گفتار ميان خالی 

 . فاقد ھمه خصايل انسانی خواھد بود"زلمی رسول"مانند 

گرفتند، در حقيقت نزد مردم افغانستان " رای اعتماد" قالبی یاز شورادر اخير بايد اظھار بدارم، تمام کسانی که 

    .  شمرده ميشونددر افغانستان  حيث عمال خارجی هاعتبار و اعتماد بوده و بفاقد ھر گونه 

    

   

  
  
  
  
    
  


