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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٢٠
 

 صاحب منصبان امريکائی  و فروش سالح به مخالفان
  

ه طالبان اسلحه بواليت سرپل يک خبر جالب و تکان دھنده حاکيست که سه تن از صاحب منصبان امريکائی در 

يک عده از اعضای مقامات امنيتی افغانستان بار ھا شکايت کرده و گفته اند که ما به چشم سر خود ديده ايم . فروخته اند

مقامات دولت مستعمراتی کابل به سرعت داخل . که به آنھا می فروشند که خود امريکائيان به طالبان اسلحه داده و يا اين

 خبر را تھديد کرده ۀدولت مزدور کابل ھمچنان می کوشد که  پخش کنند. ا اين نوع خبر ھا را مصادره نمايدعمل شده ت

امريکائيان از مھرۀ طالبان و داعشيان استفاده نموده تا از آنھا در تداوم بی . که او را از کار برطرف سازد و يا اين

  .استفاده نمايدثباتی افغانستان و در نھايت عليه ساير کشور ھا  

گزارش ھای حيرت انگيز از وال يت سرپل می رساند که مقامات امنيتی اين واليت سه صاحب منصب امريکائی را که 

در حال فروش اسلحه به طالبان بودند، دستگير نموده، اما به اثر فشار متجاوزين امريکائی و غالمان داخلی از قيد 

و دستگير کرده منيتی بار ھا عناصر خارجی را در جريان کمک به مخالفان ديده  موران اأم. موران امنيتی آزاد گشتندأم

مقامات امنيتی والت سرپل . لمانی را زندانی سازد و مجازات نمايداکن کی جرأت می کند که يک امريکائی  و يا اند، ل

منطقۀ مورد نظر مستقر شده و دارند که در جريان تحقيق فھميدند که مخالفان دولت با يک مقدار دالر در  اظھار می

با ارسال يک عده از عناصر مخفی، ما به وضاحت مشاھده کرديم که سه . برای خريد اسلحه در معامله گری قرار دارند

بعد از دستگيری، دو ساعت بعد از کابل حکم رسيد . صاحب منصب امريکائی در حال فروش اسلحه به مخالفان ھستند

  .که آنھا را رھا کنيد
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