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 زي عزميرعبدالرحيم

 ٢٠٠٨اآتوبر،  ٢٧
 

  
  افتادني به زمگري بار دلزادي خلی رسوائتشت

 
 یترم اآبر با را با محی، مصاحبه ا٢٠٠٨ اآتوبر ٢٧ خي  بتار" افغاناميپ" ونيزي تلوی عمر خطاب متصدیآقا
.   دادبي سرسخت انسانكش معروف دوستم ترتی از رقبایكي ترك تباران شمال افغانستان و یاسي سني از فعالیكي

 معلومات ارائه ی ساخت بقدر آافاي مهندوي انيب را ی آشتۀني زمی صبغت اهللا مجددنكهي در مورد ایمحترم اآبر با
با .   انداختی روشنی آشور هم تا اندازه ایاسي اوضاع س مربوط بهلي صحبت اش در مسانياما در ح. آرد

 جرئت مهي در  خطر هم باشد ، من ناتشي حدي و شاكندي می فعًال در افغانستان زندگی اآبر بانكهيدرنظر داشت ا
 اندازه ني هم تا همگري دیآاش آسان.   پندارمی مني حوادث آشور قابل تحسلي تحلو انياش را در طرز ب

 و ی آه نعمات مادميني بیالآن ما م.  كردندي مدهي آشور اظهار عقی و اجتماعیاسي اوضاع سراموني پتوانستنديم
  . به اصطالح روشنفكر چه بار آورده استی از انسان های پست و چوآیوعده ها

 
 و دي افغانستان طالب معلومات گردی جمهوراستي ری احتمالی هادي در مورد آاندی خطاب از محترم اآبر بایآقا

 گفت آه ی در خصوص جاللی اآبر باكند؟ي چه فكر ملزادي خلی و زلمی جاللی علاحمد  ۀ سوال نمود در باریاز و
 نتواست آه مقاومت نموده و در اي و نخواست اي اي  را انجام داد، اما در مقابل باند مافی خوبی آار هایبعض او"
 به ارتباط ی  اآبر با". جمهور موفق در افغانستان باشدسي رئكي تواندي نمیلذا جالل.  از آشور فرار آردجهينت
 ی حالت بد فعلني از عاملیكي بوده و مي افغانستان سهی های است آه در تمام بربادی شخصنيا" گفت آه لزاديخل

د  افغانستان بوري سفكهيني آاران ارتباط تنگاتنگ داشت و دارد  و حاتي با تمام جنالزاديخل.  شوديآشور شمرده م
 ." با آنها در تماس بودیعلن
 

 هم بودم، )یاآبر با( آه من كهي محفلكيدر " صحبت خود را ادامه داده و اظهار داشت آه ی بااآبر
 ی بوینتي  زیاي پوست و ساتر اشنچه،ي قالن،ي شرآا به تعداد صد ها تخته  قالريدوستم و سا

 نيهم.  رفتي را پذفي اش تحاكيماتپلي و بدون هراس از موقف دی به خوشلزاديتحفه دادند و خل
 و تا حال كردي متي حماشي آاران در افغانستان همتي جناري از دوستم و سالزادي بود آه خلليدال

 آه تا دهدي را نشان ملزادي و ناپاك خلی  واقعتي هوی افشاگرني   ا".دهدي خود از آنها ادامه میبانيبه پشت
 ارزش ني اش واالتری منافع مادیو یبرا.  غانستان دست داشته است افی های شخص در بدبختنيآدام اندازه ا

 نداشته ی از آشتار مردم  مظلوم  افغانستان و عراق هم باآكايبخاطر حفظ مقام در دستگاه حكومت  امر.  را دارد
در خون   ی  دست ونروي نمود، اززي است آه تجاوز  به  افغانستان و عراق را تجوی آسانۀ از زمرلزاديخل.  است

 جمهور سي بوتو و رئرينظي شوهر بی مانند زرداری المللنيبا قاچاقبران ب.   سرخ استیصد هزار افغان و عراق
 افغانستان ی  تعداد از ساده لوحان  او را ناجكي گفت آه هنوز هم ديبا تاسف با.   داردكي پاآستان روابط نزدیفعل
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 گري نگاشته بودم آه بار د" د زالي خلی زلمی زمانتيارتجاع" عنوان ري را زی قبل مضمونیچند.    پندارندیم
  .مي نمای ممهي ضمنجايدر  معلومات هموطنان یبراآنرا 

  
  
 

  زلمی خليل زاد"زمانی"ارتجاعيت 
 
 

 تاريخ افتاده و از نظر  زمانی  هم تا چند ماه ديگر در زباله دان تاريخ باتالق بوش از  نگاه سياسی قبًال در ۀادار
 بوش در سياست جهانی، يك عده از محافطه ۀورشكستگی سياسی و ناآامی های پی در پی ادار.  واهد رفتفرو خ

 آار وی ۀادام.  صرف خليل زاد تا آنون در پست خود بقا آرده است.   سياسی بدر آردۀآاران جديد را از صحن
 ۀ بوش و لبۀانسته از بد نامی ها ادارتو افغان االصل امريكائیسواالتی را در ذهن مردم خلق نموده آه چطور يك 

 تيز انتقادات مردم و گانگرس در امان بماند در حاليكه وی هم جز گروه محافظه آاران جديد شمرده ميشود؟
   

درين ترديد نيست آه خليل زاد به بازی های سياسی واشنگتن خوب بلديت دارد و ميتواند  از آشنائی اش با حيات 
بقای سياسی .  اما اين نوع زرنگی آافی نيست.  اقع مختلف به نفع خود بهره برداری نمايدسياسی واشنگتن  در مو

برای يك خارجی در يك آشور بزرگ مانند امريكا نميتواند يك امر ساده و پيش پا افتاده تلقی شود، بلكه بايست 
سی قاطعانه حمايت می دست های نامرئی  ديگری در آار باشد آه از شخص مورد نظر در بحر رقابت های سيا

عضويت خليل زاد در حزب جمهوريخواه صرف يك رو پوش است برای فعاليت های مدنی و سياسی اش آه .  آند
اينرا هم ميدانيم آه موقف وظيفوی وی در زمان حاآميت .  هر فرد مستحق امريكائی ميتواند از آن مستفيد شود
 اگر  دموآرات ها هم روی صحنه حتینی از نظر نمی افتد جمهوريخواهان بيشتر تثبيت ميشود،  الآن هيچ زما

امريكا او را در  و استخباراتی پس اينطور استنباط ميگردد آه ارتباطات خليل زاد با دستگاه های اطالعاتی .  بيايند
هم   جديد پست رسمی ۀبدين معنی آه اگر در يك ادار. موقفی قرار داده است آه با تغير حزب خدشه دار نميگردد
 راند ايفای وطيفه ۀبطور مثال زمانيكه در موسس.  نداشته باشد، از خدمات وی به نحوی ديگر استفاده ميشود

 آلنتن ماموريت يافت تا فعاليت بين االفغانی را براه اندازد و از شاه سابق هم طالب آمك ۀميكرد، از جانب ادار
،  ١٩٩٨ای امريكا در  دارالسالم  و نايروبی در سال بعد از حمالت تروريستی القاعده بر سفارت خانه ه.  شود

 وسيعی را  بشمول روم عليه طالبان ۀامريكا تصميم گرفت آه ائتالف شمال را در افغانستان احيا نموده  و  جبه
رهبران القاعده در آن وقت در افغانستان و پاآستان پنهان بودند و از آنجا  ها عمليات تروريستی را .  بجود آورد

 آلنتن تصميم گرفته بود در صورتيكه طالبان به تقاضا های سياسی و اقتصادی امريكا تن در ۀادار. هدايت ميكردند
 حمالت راآتی بر ۀبر عالو.   ا طالبان  را تضعيف نموده  و يا اينكه در نهايت آنها را سقوط  دهدندهند، امريكا ي

مواضع القاعده،  امريكا فعاليت های سياسی را برای طرح های بعدی در پيش گرفت  و خليل زاد هم ماموريت 
تحريك طالبان حمايت ميكرد، طبق هدايت با جوديكه خليل زاد در آغاز از .   به هدايت امريكا براه انداخت را نوی 

 نقش خود را نظر به ) در حقيقت از سوی سازمان های اطالعاتی اين آشور( دموآرات آلنتن ۀجديد از جانب ادار
 سقوط طالبان و جريان اسقرار نظام ۀنحو.  حاالت آن وقت تغير داد و خود را به ائتالف شمال و روم نزديك ساخت

،  هموطنان ما خوب ميدانند و به فعاليت های سياسی  ٢٠٠١ سال ١١ تروريستی سپتامبر ۀجديد را بعد از حادث
 اجرا گذاشته ۀدر آنفرانس بن، روش ضد افغانی خليل زاد به منص.   خليل زاد  هم درين خصوص آشنائی دارند

 در افغانستان،  شهرت حمايت خليل زاد از بد نام ترين و جانی ترين افراد.   واقعی وی آشكار گرديدۀشد و چهر
خليل زاد با حمايت از افراد دزد و  جانی، غير .  آاذب وی را جدًا صدمه زد و بی ارزشی وی را ثابت ساخت

باالخره مردم متوجه شدند آه خليل زاد جز يك مامور .  مستقيم در قتل هزار ها هموطن سابقش دست داشت
 .اجرائيه،   نميتواند آسی ديگری باشد

 
 آوری است آه در دوران جهاد ضد شوروی،  خليل زاد به حكم امريكا از گروه های تند رو اسالمی مانند  قابل ياد

حزب اسالمی حكمتيار، جمعيت اسالمی ربانی، تروريست های عرب  و ساير تندروان اسالمی حمايت ميكرد و به 
  ١٩٩۶ـ ١٩٩٢دند آه بين سال ساليان  امريكا بوۀهمين گروه های دسته نشاند.  روشنفكران موقع تبارز  نميداد

.  امريكا و شخص خليل زاد مسئوليت اين بربادی ها را دارند.  افغانستان را ويران آردند و هزار ها تن را   آشتند
 توطئه های تروريستی آسانی شد آه ۀباالخره امريكا قربانی پاليسی های نادرست و ضد انسانی خود گرديد و طعم
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درين جا يك حكايت را بازگو ميكنم آه خودم شاهد .  آنها برای مدتی نقش سازنده داشت  استفادۀو امريكا در تربيه 
من با .  ، يك دسته از مجاهدين بشمول حكمتيار به امريكا آمدند١٩٨۴در يكی از روز های ماه اپريل سال .  آن بودم

 جان اف آنيدی ۀدر ميدان طيار.  القات نمائيميك عده از دوستانم بسوی  نيويارك رفتيم تا مجاهدين را از نزديك م
 ريگن ۀخليل زاد هم از جانب ادار.  نيويارك، جم غفيری از هموطنان ما برای پذيرائی  مجاهدين جمع شده بودند

بعد از داخل  شدن مجاهدين به ترمينل ميدان، همه بسوی مجاهدين پيش رفتند اما خليل زاد .  در آنجا حضور داشت
ان دوان بسوی آنها شتافت و حكمتيار را برای چند دقيقه سخت در آغوش گرفت و  ديگران را اولتر و دو

خليل زاد آلمات اغراق آميز در توصيف حكمتيار بكار ميبرد و از او يك .  نميگذاشت آه به حكمتيار نزديك شوند
 با ريگن ابا ورزيد، روش بعد ازينكه حكمتيار، روی هر دليلی آه بود،  از ديدار و صحبت.  قهرمان ميساخت

امروز حزب اسالمی و شخص حكمتيار در لست سازمان .  امريكا و خليل زاد هم نسبت بوی به سرعت تغير آرد
اين حادثه نشان ميدهد آه خليل زاد تابع امر است و از خود شخصيت مستقل .  های تروريستی امريكا قرار دارد

 .  جديدی بر روی خود ميگذاردۀير شخصيت ميدهد و سرخی و سفيدهر زمانی آه الزم افتد، تغ.  سياسی ندارد
 

 خوب و با اخالق جلوه دهد و از بد اخالقی ساير همكاران بازی ۀخليل  زاد سعی می نمايد  آه حاال از خود يك بچ
سازمان های اطالعاتی و استخباراتی امريكا هنوز هم به خدمات خليل زاد .   بوش دوری جويدۀگوش ادار

هم ميدانيم آه خليل زاد مانند  اينرا.  رت دارند و متمايل نيستند آه  آه او  آامًال در زباله دان تاريخ بيافتدضرو
 آلنتن تقاضا شده بود آه نظام صدام حسين را در ۀساير محافطه آاران جديد در پای سندی امضا نمود آه از ادار

ديد را رد آرد  آه بعدًا  جورج بوش آن پيشنهاد را به مرحله آلنتن اين پيشنهاد محافظه آاران ج.  عراق منهدم آند
دست خليل زاد تا .  هر بربادی و آشتار آه در عراق انجام شده، خليل زاد هم مسئول آن است.  ای  اجرا گذاشت

د با وجو.  شانه در خون صد ها هزار عراقی سرخ است  و اين بد نامی را با خود تا اخير حياتش  حمل خواهد آرد
 سازمانهای استخباراتی و اطالعاتی امريكا.  اين،  خليل زاد هنوز هم بكار خود ادامه ميدهد و زياد سر زبانها نيست

، ورنه او پندارندالزم می  هنوز هم خدمات وی را برای آينده  ميكوشند تا او را از آسيب پذيری نجات دهند زيرا
حاال برای وی تبليغ ميشود آه خليل زاد مصالحه گر است و .  دبايست قبل  از ديگران در باطالق تاريخ می افتا
 وی در داخل و ۀ به نفع وی، زمينه را برای تبارز دوبارانحرافیميتواند توازن را برقرار سازد،   چنين تبليغات  

ًا خليل زاد اگر احيان.  خارج امريكا آماده ميسازد، صرف نظر اينكه آدام حزب در انتخابات امريكا برنده خواهد شد
خود را برای رياست  جمهوری افغانستان اشغالی آانديد نمايد آه بعيد هم نيست، بدون ترديد رئيس جمهور نظام 

در آن صورت جاللی و يا هر آس و ناآسی ديگر از امريكا و اروپا در مقابل .  مستعمراتی افغانستان خواهد شد
آانديدی خليل زاد به رياست جمهوری افغانستان، شكست يك همچنان در صورت .  خليل زاد قد بلند نخواهد آرد

   .آانديد  شريف از داخل  آشور را پيش از پيش حتمی ميدانم
 

گاهی محافظه آار .  نتيجه ميرسيم  آه خليل زاد شخصيت مستقل ندارد و تابع اوامر است با شرح مراتب باال بدين
خليل زاد ميداند آه چطور خود را با حوادث تطابق .  است  "زمانی"ارتجاعيت وی .  است و زمانی مصالحه گر

 .دهد و نظر به ضرورت جامه بدل  نمايد
      

 


