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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢۴
 

  "ربانی" و "عبدهللا" با "ادارۀ ترمپ"تماس ھای مخفی 

  
مورد افغانستان اعالم کرد که نتيجۀ آن  خود را در یگست خط مشا ٢١رئيس جمھور امريکا به روز " دونالد ترمپ"

در صحبت خود يک بار از کلمۀ " ترمپ"که،  جای تعجب اين. ادامۀ اشغال و جنگ در افغانستان خواھد بود

" ترمپ"از طريق دوستان اينجا و آنجا خبر شدم که مقامات ادارۀ . افغانستان نام برد که روی اشبتاه نبود" صدراعظم"

دستگاه .  را صدراعظم ناميده اند"عبدهللا"ًتماس گرفته و عمدا " عطاء نور"و شايد ھم " ربانی"و " عبدهللا"مخفيانه با 

 و ھمراھان را در جيب خود دارند و از "غنی"از يک سو . ھای استخباراتی امريکا چند تربوز را در دست می گيرند

  . شان نروندسوی ديگر جمعيت اسالمی و شورای نظار را دل آسا می کنند که از دست

در کابل شايعه است که مقامات دستگاه ھای استخباراتی امريکا با مزدوران خود در کابل جداگانه تماس داشته و به ھر 

کشور ھای . داد اين ھمان تکتيکی است که کی جی بی با خلقيان و پرچميان انجام می. يک اطمينان حمايت را داده است

 گروگان گيرند تا يکی را عليه ديگری استعمال تحيت سيطرهاشغالگر می خواھند که چندين جناح را در کشورھای 

را با خود دارند، امريکا نمی خواھد که جمعيت اسالمی و شورای نظار را از دست بدھد " غنی"که  در ضمن اين. نمايند

داخل " غنی"بدون آگاھی " ربانی"و " عبدهللا"با " ترمپ"ازينرو، ادارۀ . ندازدًا کال در دامن روسيه و ايران بيو آن ر

يک شخص آگاه برايم گفت که يکی از مقامات امريکائی با . تماس شده و و آنھا را از پاليسی امريکا آگاه ساخته بود

  با سفارت هکه ھميش ينين پست باقی بماند به شرط ااتواند در داخل تماس شده و به وی گفت که وی می" ربانی"

 .  شان را ھم آھنگ سازنندتامريکا در کابل در تماس شده و نظرا

کشور ھای اشغالگر سعی می کنند افراد زيادی را درخدمت داشته باشند که اگر يکی سرپيچی نمود، از ديگری استفاده 

  . نمايند

 


