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  ۲۰۱۶ جون۰۷                                    فرزاد

 

 !بخشند نمی را  تان گلبدین و شما تاریخ و مردم خلیلزاد، آقای
 

 
در بازی تازه جان بخشیدن به الشه فرسوده 
گلبدین، امریکا و غالمانش با تحمیق مردم تقال 

های خون و خیانت در چهره این نوکر  دارند لکه
« فرشته صلح»را با لباس « سیا»سرسپرده 

ما تحمیل کنند.  پوشانیده یکبار دیگر او را بر ملت 
مشاوران امریکایی و چاکران داخلی قصر سفید 

و « توتاپ»افغانستان توجه همه را به جنجال در 
هدف قرار دادن مال منصور منحرف کردند تا 

یکی از خونخوارترین « فرمایی تشریف»برنامه 
های تاریخ چهار دهه گذشته را  چهره
کنند. گلبدین، این بچه نازدانه امریکا  سازی  زمینه

« ناراض»که در پانزده سال گذشته ظاهرا 
ا عمال نیمی از کابینه را در شد ام پنداشته می

ها بر این نکته متمرکز شده که با چه نیرنگی  چنگ داشت، به زودی مهمان ارگ خواهد بود. اما از قبل همه تالش
مالی کرده در حکومت دو سره وحشت ملی پیوند زنند. در این  ترین جنایتکار را سفیده این منفورترین و بوگرفته

 هم پاچه بر زده است. بازی خاینانه، زلمی خلیلزاد
 

از گردانندگان مهم برنامه اشغال افغانستان توسط امریکا « مسلمان»و « افغان»خلیلزاد امریکایی که در جامه یک 
 در دیداری با خبرنگاران در کابل گفت: ۱۳۹۵ثور  ۳۱به تاریخ   بوده است،

 
که  واستن معذرت هراس و یا شرم داشته باشند. این اند ثبت تاریخ است بناًء نباید از خ اشتباهاتی که آنها انجام داده»

خواهد با حکومت افغانستان یکجا شود، یک گام خوب است اما حکومت افغانستان و دوستانش باید متوجه  گلبدین می
 «ای در عقب آن جریان ندارد. باشند که این تغییر حقیقی است و بازی

 
ندارد برای قاتل فرزندان ما تکلیف تعیین کند و دوم اینکه  آقای خلیلزاد، اوال یک حامی اصلی جنایتکاران حق

تقلیل دادن بر اساس همان « عذرخواهی»نامیدن و مجازات آنرا در سطح یک « اشتباه»کشتار هزاران انسان را 
هزار  گیری سه ها هم منتهای حماقت محسوب خواهد شد. شما در پی انتقام بشری شما امریکایی  معیارهای حقوق

شده در حادثه یازدهم سپتامبر جهان را زیر و رو کرده صدهاهزار تن را در عراق و افغانستان و  ایی کشتهامریک
تر از آن است که با یک  ارزش سوریه و لیبیا و... به خاک و خون کشیدید، اما مگر خون صدها هزار افغان بی

 مورد بخشایش قرار گیرد؟« عذرخواهی»
 
مریکا از طریق ضیاءالحق است. او درحالیکه در پشاور نشسته بود، کمک حکمتیار یک محصول سی.آی.ای ا»

های امریکا او را ستایش باران کرده نفسش را آنچنان باال بردند که هرچند دیگر  کرد. رسانه فراوان پولی دریافت می
 «او برای شان کاربردی ندارد اما برای مردم افغانستان از او هیوالیی درست کردند.

 
 (۱۹۹۲اگست  ۲۳پاکستان ) « دی نیوز»روزنامه 
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جریان دارد مثل آفتاب روشن است. این کامال عیان است « پیوستن گلبدین به پروسه صلح»ای که در عقب   «بازی»
توانست آنها را به  ساعت می ۲۴رفتند، پنتاگون ظرف  که اگر گلبدین و امثالش واقعا تهدیدی به امریکا به حساب می

اش نفوذ داشته و از کان و کیف شان  های یک چنین احزاب سرسپرده چون در تار و پود فعالیتدان بفرستد  زباله
شوند  باخبر است. اما مزدورانی مانند گلبدین با شرکای جرمش به مثابه نیروی ذخیره برای روز مبادا نگهداری می

دار و  ت که جاسوس سابقهتا تحت شرایط خاصی همچون مهره شطرنج وارد بازی شوند. و امروز این امریکاس
 کشد تا در پایان عمر، شاید آخرین ماموریتش را به بادار به سرانجام رساند. اش را پیش می شده آزموده

سال تمام با کشتار  ۱۵ات را که  بخشند و نه هم تو و هزاران اشغالگر دیگر امریکایی مردم ما نه گلبدین جالد را می
اید. مردم ما نه تنها گلبدین جانی که دیگر  ر افغانستان را به ماتمکده مبدل کردهو قتل و ویرانی و بمبارد و انفجا

اند که فقط  تراشی، نخواهند بخشید؛ دیگر به تجربه دریافته می« قهرمان»اش را که تو  پیشه برادران همفکر و جنایت
ی تو فقط نمک  ت جالدنوازانهتوانند نفسی به راحتی بکشند. اظهارا با محاکمه و طرد جانیان بر سر اقتدار می

ها در نزد آنان رنگ  ها و بازی بیشرمانه با شعور مردم است که خوشبختانه دیگر حنای این شیادی پاشیدن بر زخم
 باخته است.

 
چاپ کانادا به توضیح نقش خلیلزاد در شکل دادن « های سیاست گزینه»مجله  ۲۰۰۷آرتور کینت در شماره نوامبر 

های ناباب را در اداره کرزی نصب کند و از  کوشید پشتون پردازد. او مدعیست که خلیلزاد می یاداره فاسد کرزی م
برد که هردو بنیادگرا و وابسته به  جمله وزیر اطالعات و فرهنگ، کریم خرم و لوی سارنوال جبار ثابت را نام می

که مخالف این سیاست خلیلزاد بوده اند. او کند  های اروپایی نقل می حزب اسالمی گلبدین بودند. نویسنده از دیپلمات
 نویسد:  در توضیح پیشینه برخوردهای قومگرایانه خلیلزاد می

 
خلیلزاد در خدمت اداره ریگان قرار داشت، از عناصری در مقاومت ضدروسی  ۱۹۸۰وقتی طی سالهای »

ر تندروانه داشتند. او بنیادگرایانی کرد که به ملیت پشتون خودش وابسته بودند با آنکه افکا افغانستان پشتیبانی می
 «داد. چون گلبدین حکمتیار را مورد توجه قرار می

 
دوست »های تمویل شده توسط امریکا، در لباس  آقای خلیلزاد، تو ولو هزار بار دیگر منحیث چهره خبرساز رسانه

دلربایی کنند، اما تاریخ  نمایی شوی و یک مشت روشنفکران خودفروخته برایت خم و چم و بزرگ« مردم افغانستان
تنها برای  وطن ما ترا هرگز نخواهد بخشید. تو از حامیان اصلی تروریزم بنیادگرایی بوده چهل سال تمام است که نه

های  مورد نیست که رسانه ای. بی های خطرناک پرورش داده مردم افغانستان که بسا کشورهای مسلمان دیگر ویروس
 را داده اند.« اینده خاص امریکا برای ترور اسالمینم»مترقی امریکا به تو لقب 

 
به عنوان فرد اول اداره جورج بوش در افغانستان و همدست جانیانی چون دیک چینی، کاندولیزا رایس، دونالد 

های اشغال و  سال ماموریتت در سفارت امریکا در کابل و مسوول پیشبرد برنامه ۳رامسفلد و غیره در جریان 
رحمی دست کمی از گلبدین نداری. دستان تو غیرمستقیم به خون هزاران افغان  ، در جنایت و بیبربادی وطن ما

سفید از دوران ریگن تا کنون،  سی.آی.ای و نماینده کاخ« راند کارپوریشن»یافته  آغشته است. تو منحیث تربیت
تالش نموده افغانستان را به آتشدان  چهار دهه تمام و بالوقفه در تمویل، تسلیح و رشد بنیادگرایان جاهل و ستمکار

ای. تو درست نقش مکناتن را برای استعمار امریکایی در وطن ما بازی کردی اما اگر مکناتن  سوزان بدل کرده
سرنشین و جمعی از  و طیارات بی ۵۲انگریزی توسط وزیراکبر خان قهرمان به جزایش رسید، تو در پناه بی

باشی که جز نام هیچ گونه دلبستگی و پیوستگی با آن  سازی کشوری می ل تباهنوکران پلید امریکا همچنان مشغو
 نداری.

در  ۲۰۱۲جنوری  ۲۸به تاریخ « الجزیره»همکاری تو با گلبدین جانی، چندین دهه سابقه دارد. سایت تلویزیون 
به ایاالت متحده گلبدین  ۱۹۸۵در مورد سفر سال « پایان گلبدین در افغانستان جنگ بی»ای تحت عنوان  مقاله

امریکا، به نقل از ریچارد بولیت، پروفیسور تاریخ در پوهنتون کلمبیا نوشت که وقتی در برنامه سخنرانی گلبدین در 
نیویارک شرکت کرد، او با زلمی خلیلزاد، مشاور ارشد وزارت خارجه دولت ریگان در مسایل افغانستان همراهی 

 شد: می
بود که حکمتیار به مثابه یک سیاستمدار زیرک هرآنچه را که خلیلزاد برایش احساس کلی من از این سفر این »

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 «داد تا از ادامه کمک دولت امریکا به حزبش اطمینان حاصل نماید. کرد انجام می دیکته می
سوخت،  وسطایی طالبان که ملت ما در آتش جهل و جنایت می کنند که تو در دوران قرون مردم ما فراموش نمی

مصروف معامله با این وحشیان عصرحجری بوده در بدل توافق سودآور بر سر « یونیکال»اور منحیث مش
گری در  و سرنوشت مردم افغانستان را قربانی کنی. با البی« حقوق بشر»الین گاز حاضر بودی هزار بار  پایپ

کردی که  استدالل میو به رسمیت شناختن دولت طالبان بودی چون « نزدیکی با طالبان»اداره کلنتن، خواهان 
نزدیک به مدل سعودی اند.... ما باید به نوبه  -کنند  طالبان از مدل بنیادگرایی ضدامریکایی نوع ایران پیروی نمی»

« المللی باشیم. های بشردوستانه جهت ترویج بازسازی اقتصادی بین خود مایل به رسمیت شناختن و ارائه کمک
 (۱۹۹۶اکتوبر  ۷)واشنگتن پست، 

 
گیری از  امریکا با درس»برای انحراف افکار عامه اعالم کردی که  ۲۰۰۱ث زبان دولت بدنام بوش، در منحی

پرده کنفرانس بن، پلیدترین  اما عمال منحیث گرداننده اصلی پشت« گذشته دیگر به تقویت بنیادگرایان نخواهد پرداخت
نشانده  های کلیدی دولت دست ن کشیده در پستشان بیرو را از غارهای« ائتالف شمال»بنیادگرایان و ویرانگران 

کنی که در نتیجه هرکدام به هیوالهای خوفناک و میلیاردر بدل  کرزی گماشتی و تا امروز از آنان حمایت می
داران این  بار افغانستان را بر اساس سمت و زبان و ملیت تقسیم، تیکه های هالکت اند. این تو بودی که با مشوره گشته

پرستی غرق ساختی. به خاطر این خیانتت به مردم افغانستان  را بر ما مسلط ساخته کشور را در گنداب قومو آن قوم 
 کنی. ها از آن یاد می و دیگر رسانه« طلوع»ات با  های فرمایشی به جای ابراز پشیمانی، با افتخار در مصاحبه

 
کننده داشتی و در واقع  تعیین کابینه کرزی نقش کیست نداند که تو منحیث ویسرای امریكا در تقرر و عزل افراد در 

ترین  زده ارگ بودی. با دست نوازش ماندن بر خاینان ملی، افغانستان را به فاسدترین و خیانت« السلطنه نایب»
ات به ستمگران بود که وقتی ماموریتت منحیث سفیر در کابل به پایان  کشور جهان بدل کردی. به دلیل دلبستگی

القضات نصب  )که او را در پست قاضی  شینواری به نام مال فضل هادی   ز مولودات جاهل گلبدینیرسید، یکی ا
عملكرد   دلیل  به»ماموریتت   ای به جورج بوش نوشت که اگر مدت نامه کرده بودی( وارخطا شده فوری استغاثه

 (.۲۰۰۵  اپریل ۵،  سی بی )بی« تمدید كند.  مثبت
 
تواند خاطر رضایت چند  ن که در آن همه خرج و دخل شخصی گلبدین درج شده تنها میبا گلبدی« تفاهمنامه صلح»
باندی این جنایتکار را فراهم کند نه مردم درددیده افغان را که کینه سوزان نسبت به راکتیار و زیردستانش دارند.  هم

ه پاکستان و ایران، انتحار و پاشی بر زنان، نوکری ب عام روشنفکران، تیزاب ها، قتل پرانی فراموش کردن راکت
طلبد که اکثریت  ی از نوع عبدهللا و غنی و خلیلزاد می ها وجدان خفته رهزنی و هزاران ددمنشی دیگر توسط گلبدینی

 مقدار عوامفریبی و تبلیغات آنرا از یاد نبرده و نخواهند بخشید.  ملت با هیچ
 

اش را با آرایش و القاب کاذب و تحمیلی دوباره  لبی یا تنظیمیطا  امریکا اگر با هر نام و نشانی پوشالیان خودساخته
نشانده کابل گرداند جز اینکه حلقه جنایتکاران و قاتالن ملت را تکمیل کند هیچ سودی برای آینده  وارد حکومت دست

که  ها رهبر دیگر حزب منفور اسالمی چه سودی به حال مردم داشت سیاسی افغانستان نخواهد داشت. پیوستن ده
های تنظیمی قومندانان حزبی و  جنگی حال آمدن گلبدین داشته باشد. از روزی که آوازه آمدن گلبدین بلند شده، سگ

جمعیتی و جنبشی در شمال باال گرفته که جز کشتار و بربادی پیامدی ندارد. اما این پروسه بدون شک سود دولت 
ای که علیه روسیه و چین به راه انداخته، این جاسوس  هاشغالگر امریکا را به دنبال دارد که در جنگ سرد تاز

 اش را یکبار دیگر در راه منافع استراتژیکش به کار اندازد. کارآزموده و دیرینه
 

های ویرانگر و مشکوک نهفته است. مردم ما دیگر  با حزب اسالمی و طالبان، برنامه« صلح»در پشت سراب 
ه صلح و ثبات با توسل به آدمخواران و دزدان و نیروهای وابسته به اند ک چهار دهه است به این حقیقت رسیده

گری و غالمی و ضدیت با تمدن و  بیگانگان هیچگاهی متحقق شدنی نیست. حزب اسالمی که تاریخش با معامله
 «.فرشته صلح»انسانیت عجین گشته است، فقط هیوالی جنگ و کشتار است و نه 
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