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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ١٨
 

  "خليلزاد" در خدمت "حکمتيار"

 
  

 به کابل و توافق نامۀ دولت مستعمراتی با حزب اسالمی بی حکمت "گلبدين حکمتيار"شود که آوردن  حال معلوم می

 که سال ھا در "زلمی خليلزاد". زاری نمايدبُھد توسط عمال خود از حزب اسالمی استفادۀ اامريکا می خوا. نبوده است

ايفای وظيفه نموده است، دفتری در کابل تأسيس نموده که يک عده " صادقانه"خدمت دستگاه ھای استخباراتی امريکا 

 برای مقاصد جاسوسی و شر راآنھا  افراد ملوث تحصيل يافته و غير تحصيل يافته را در آن جا جمع کرده تا بتواند

 به منظور مشوره به دولت مستعمراتی کابل بيان شده، اما در واقعيت "خليلزاد"دفتر ايجاد ًظاھرا . اندازی استعمال نمايد

 .نظارت اوضاع افغانستان و کنترول دولت از يک راه ديگر است

 را از ليست سياه تروريست ھا "گلبدين حکمتيار" رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل تالش دارد که "اشرف غنی"

حزب اسالمی سال ھا درخدمت آی اس آی و سی آی بوده و برای تخريب . خارج سازد و به او مسؤوليت بسپارد

اکنون امريکا می خواھد که از حزب اسالمی برای مقاصد نظامی و استخباراتی استفاده . افغانستان جانفشانی نموده است

. ُ است، وارد ميدان شده و عمال حزب اسالمی را در خدمت گرفته است"غنی" که دوست نزديک "دخليلزا". برد

 عالوۀ داشتن پست ھای رسمی، به دستگاه ھای استخباراتی امريکا بسيار نزديک است و در واقعيت زبان ه بخليلزاد

ده ساختن نيات سياسی و استخباراتی ًاين شخص اخيرا دفتری در کابل برای برآور. سی آی ای در افغانستان می باشد

بدون ترديد که . امريکا تأسيس نموده و تعدادی از اعضای حزب اسالمی را در ظرفيت ھای مختلف استخدام کرده است

اين ھم يکی از نتايج موافقت نامۀ دولت .  صورت گرفته استحکمتيارھمکاری افراد حزب اسالمی به اجازه و موافقت 

 .حزب اسالمی استمستعمراتی کابل با 
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 ھر دو ھويت ملی خود را از دست حکميتار و ھم خليلزادھم . حزب اسالمی در انجام ھر عمل ضد ملی حاضر است

  .داده اند و خوب با ھم جور می آيند

  

  

  

  

 

  


