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 CIA  اعطای تابعيت افغانستان به يک جاسوس

 
که سال ھا در "  مکمکنمارين کالورين" رئيس دولت مستعمراتی کابل به يک زن امريکائی به نام اشرف غنی

بعد از اخد تابعيت افغانی، اين زن امريکائی اسم . افغانستان جاسوسی کرده است، تابعيت افغانستان را اعطاء کرده است

 سال  است که در افغانستان ٣٨در خبر ھا آمده است که اين زن امريکائی . تغيير داده است" بی بی ماری"خود را به 

 سال است که در CIA  "۴٢سيا"ه کسانی که او را خوب می شناسند می گويند اين جاسوسک خدمت نموده، در حالی

اقامت طوالنی يک زن امريکائی در يک کشور .  افغانستان وارد شده استۀافغانستان بود و باش دارد و به سير و پودين

 .ال برانگيز استؤجنگ زده و غريب س

ر اشغال شدۀ افغانستان طی يک مراسم رسمی، سند تابعيت  رئيس جمھور کشواشرف غنیگزارشھا حاکيست که 

 نام دارد مارين کالورين مکمکن اين جاسوس.  و به او شاد باش گفت امريکائی تسليم کرد افغانستان را به يک جاسوس

 به جاسوس غنی.  سال است در افغانستان به بھانۀ کمک ھای بشرخواھانه به نفع امريکا جاسوسی می کند۴٠که بيش از 

را در کشور فقير و فاسد و اشغال شدۀ " زندگی آرام"امريکائی قبولی تابعيت افغانستان را تبريک گفت و به او آرزوی 

امريکائی به بھانۀ تشويق صنايع دستی، خياطی و حمايت از حقوق زن خود را به يک  اين جاسوس. افغانستان نمود

با بسياری از فاميل ھا در تماس بوده و از کم و کيف و عادات مردم ما با اين زن .  داده استی در افغانستان جاحوین

 ظاھر  وزير دربارعلی محمد خانمردم می گويند که فعاليت اين زن امريکائی شبيه به زن خواندۀ روسی . خبر است
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يک قھرمان از حيث   پرچی افغانستان را ترک گفت و حين بازگشت به شوروی من– است که بعد از کودتای خلقی شاه

  . او استقبال شد

  .  است و اين زعامت، من حال کشور را خراب می بينمغنیاگر اين 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


