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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٠٨

  "سی آی ای"و " عبدهللا"

 

ھفتۀ گذشته، رئيس سی آی ای به افغانستان آمده بود تا ھدايات الزم را به رھبران دست نشانده اش در کابل صادر نمايد 

رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل به افتخار " عبدهللا عبدهللا. "و آنھا را رھنمائی نمايد که چه کار ھائی را انجام بدھند

چون . او با رئيس سی آی ای ديدار داشته و روی موضوعات مھم بحث کرده بودندبه  اعضای کابينه اطالع داد که 

 بخواھد به افغانستان می آيند و دساتير انموران استخباراتی امريکا ھر زمانی که دلشأافغانستان در اشغال امريکاست، م

 .الزم را صادر می نمايند

 آی ای مجلسی داشته که تا زمان اطالع بعدی  کسی از آن رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل با رئيس سی" عبدهللا"

 ادارۀ ترمپ به افغانستان آمده بود تا معلومات دست اول را جمع آوری نموده و در اختيار "سيا"رئيس . خبر نداشت

چگونه روش ين روز ھا مصروف ارزيابی وضع افغانستان است تا اادارۀ ترمپ در. رئيس جمھور امريکا قرار دھد

 و ديدارش با مزدوران امريکا در کابل جزء برنامه ھای اين کشور "سيا"آمدن رئيس . خود را بر مبنای آن عيار سازد

موران عاليرتبۀ دولت مستعمراتی کابل آگاھی أ ساير اعضای کابينه وم"سيا"از آمدن رئيس . در قبال افغانستان است

.  داشته است"سيا"ھم ديدار اول را با رئيس " غنی"واضح است که مستر . گاه ساختآنھا را آ" عبدهللا"که  نداشتند تا اين

خود را بلند برده " ارزش" مطلع ساخت اين بود که خواست "سيا"وزيران را از مالقاتش با رئيس " عبدهللا"که  دليل اين

موران أارد، من ھم ارتباط دارم و م ارتباط د"سيا"با " غنی"که  خود را ثابت ساخته و نشان دھد ھمانطوری" اھميت"و 

  .  از نزديک می شناسم"سيا"

  انسان ھای فروخته شده به چه می انديشند و به چه افتخار می کنند 

 


