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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢٧
 

  برگشت احتمالی جاللی

 
 

اللی در ساليان ج. در کابل شايع است که علی احمد جاللی دوباره در يکی از پست ھای مھم سياسی نصب  خواھد شد

جاللی از عمال دايمی سی آی .  دولت مزدور کابل ايفای وظيفه کردۀاول تشکيل دولت مستعمرانی به حيث وزير داخل

 .  در خيانت و ميھن فروشی غرق استیای است که از فرق تا شست پا

ه رانش در تيم تحول و تداوم بشايعاتی مقرون به حقيقت فضای کابل را پيچانيده که مناسبات غنی با يک تعداد از ھمکا

بنابران غنی سعی می ورزد که يک تعداد ازين افراد را که مورد . ھم خورده و نارامی ھائی را در ارگ خلق کرده است

پسندش نيست عوض کند و چھره ھای جديد و يا گذشته را که با دستگاه ھای استخباراتی امريکا نزديک باشند، روی 

که مشمول تصفيه خواھد بود، يکی ھم حنيف اتمر مشاور امنيت ملی  شود که از زمرۀ کسانی گفته می. صحنه آورد

برگشت جاللی در داخل . که اتمر از وظيفه اخراج شود، علی احمد جاللی جای او را خواھد گرفت در صورتی. است

رورش وی را  برای رياست دولت مستعمراتی کابل زمينۀ عروج او را در سياست افغانستان مھيا نموده و احتمال پ

 الف می زند، اما هجاللی يک شير برفی است که ھميش. جمھوری آيندۀ دولت مستعمراتی کابل امکان پذير خواھد ساخت

که وزير داخله بود، بار ھا تکرار کرد که يک ليست قاچاقبران را در دست دارد  زمانی. تواند کاری از پيش برده نمی

  .دست نيامده استه الکن تا اکنون از آن ليست قاچاقبران اطالعی ب.  خواھد کردافشاء" زودی"که آن را به 

مردم ما به يک تغيير بنيادی عظيم نياز دارند که در قدم . شود اصالح امور با تغيير افراد خاين با خاين ديگر بھتر نمی

  . اول  رھائی کشور از شر امپرياليسم است

 

 

 


