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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ٣٠
 

 يونورستی امريکائی کابل، مرکز تربيۀ جواسيس
 نوع امريکائی را گسترش دھد ۀربيسيس نموده تا از يک سو تعليم و تأت) پوھنتون(امريکا در بعضی کشور يونورسيتی 

يونورسيتی امريکائی بيروت، . و از سوی ديگر جواسيس را در ھمان يونورسيتی ھا برای آيندۀ خود تربيه نمايد

در شرق ميانه، يونورسيتی . يونورسيتی امريکائی قاھره و اکنون يونورسيتی امريکائی کابل مثال ھای عمده است

 با  جامعۀ ازھر مصر که مرکز سرباز گيری کی جی بی سابق بود، به فعاليت آغاز هقابلامريکائی بيروت محلی برای م

  . ً خود را تحت تربيه گرفت که فعال در کابل در قدرت اند در ھمين جا امريکا جواسيس افغاننمود و

اره به فعاليت خود آغاز ًيونورسيتی امريکائی کابل که ھفت ماه قبل به اثر يک حملۀ تروريستی موقتا بسته شده بود، دوب

سيس أ فارغ التحصيل يونورسيتی امريکائی بيروت تزلمی خليلزاد به کوشش ٢٠٠۶اين يونورسيتی در سال . نموده است

 جواسيس در داخل افغانستان اقدام کند و ضرورتی به فرستادن محصالن به بيروت و ۀًشد تا امريکا مستقيما در تربي

 ھم فارغ التحصيل يونورسيتی امريکائی  بيروت اند که ثمرۀ زحمات احدی و اشرف غنی.  ھای ديگر نگرددیجا

 از  جواسيس امريکا ھم زمانی رئيس يونورسيتی امريکائی ی يکشريف فايض.  دھد امريکا در بيروت را نشان می

ن اند که از راه قاچاق و  محصل دارد که بيشتر آنھا مربوط به فاميل ھای متمول افغانستا١٧٠٠ هسسؤاين م. کابل بود

  .جاسوسی ثروتمند شده اند

 يونورسيتی امريکائی کابل فيس بلند دارد و ھر کسی نمی تواند از عھدۀ آن برآيد، به جز کسانی که غير مشروع متمول 

 خود دھد که افغان ھای کثيف را در داخل و زير نظر موجوديت اين يونورسيتی اين امکان را برای امريکا می. شده اند

طبق نظر يک عده از موسفيدان، امريکا می خواست که نوع . جاسوس تربيه کند و آنھا را در استخدام خود گيرد

  . سيس نمايد، اما با مخالفت زعامت آن وقت کابل مواجه شدأ در کابل ت١٩٧٠ و ١٩۶٠يونورسيتی بيروت را در دھۀ 

بد، جواسيس يونورسيتی امريکائی کابل رھبران  آيندۀ افغانستان اگر اشغال افغانستان توسط امپرياليسم امريکا ادامه يا

  . اشغال شده خواھند شد

  

  

 

 


