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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٨

  احتمال باز شدن دفتر خليلزاد در ارگ

 

 ويسرای امريکا در کابل، دفتری در ارگ زلمی خليلزاد تبصره می دارند،بين ھم  و مردم در کابل شايع استتاجائی که 

 و خليلزاد. را از نزديک زير نظر داشته و از سقوط آن جلوگيری نمايد عبدهللا – غنی خواھد داشت تا جريان حکومت

 .ی بيروت درس خوانده اند دوستان قديم اند و ھر دو در پوھنتون امريکائغنی

اين .  در ظاھر امر به حزب جمھوريخواه تعلق دارد، اما فعاليت ھای استخباراتی حزب نمی شناسدخليلزادکه  با وجودی

شخص از ساليان متمادی بدين سو با دستگاه ھای استخباراتی امريکا در ارتباط بوده و از ھمين طريق پله ھای پبشرفت 

 از غنی مانند خليلزاد. يکا پيموده که حتا برای يک سفيد موطالئی امريکائی به آسانی ميسر نيسترا در ارکان دولت امر

 بعداً .  و مرحلۀ اول شست و شوی مغزی اش تکميل شدرفت بار اول به امريکا . اس.افصنف يازدھم تحت پروگرام 

حوادث . رفت به امريکا آنجا مستقيماً نجا مرحلۀ دوم عبوديت به امريکا را به پايان رسانده و از آبيروت رفت و در 

افغانستان زمينۀ صعود او را بيشتر ميسر ساخت و زير نظر دستگاه استخباراتی ودست راستيان چھار آتشۀ امريکائی 

. ستان و عراق نام او را بيشتر به سر زبان ھا انداختکه تجاوز امريکا به افغان در محافل سياسی امريکا  راه يافت تا اين

  وديگر دشمنان بشريت رايس، ولفويتس، چينیديک او نقش تباه کن و ضد انسانی در افغانستان و عراق داشت و مانند 

  .  حامی انھدام کشور ھای شرق ميانه به نفع اسرائيل بوده است

با اوباما دار است، گماشتن وی در افغانستان توسط ادارۀ دموکرات  برخور. ای. آی. از اعتماد کامل سیخليلزادچون 

 ھم کلنتن، ادارۀ دموکرات . ای. آی.نظر به سفارش سی.  غرض حفظ منافع امريکا تعجب ندارد. ای. آی.سفارش سی

اخل حکومت تشنج در د. دور ظاھر شاه بوده  محول ساخته بود که از جمله اجتماع روم بخليلزادوظايف  مختلفی را به 

شايد .  باعث خلق نگرانی امريکا شده و وارخطائی ھائی را در واشنگتن خلق نموده است عبدهللا–غنی وحشت ملی 

  .    را در افغانستان استفاده نمايد و از تجربۀ وسيع استخباراتی اجنت خود مستفيد گرددخليلزادامريکا بار ديگر کارت 

 

  


