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 Political سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ١٨
  

  اتھام جاسوس جاللی بر مردم افغانستان
 

 

تعمراتی کابل، چند روز قبل گفت   که داعش در افغانستان در حال تبديل  سابق دولت مسۀعلی احمد جاللی وزير داخل

احتمال  تشديد اختالفات قومی ممکن است باعث گردد که برخی اقوام و قبايل در صدد . شدن به يک مشکل  امنيتی است

ر افغانستان بوده است جاللی از ساليان متمادی بدينسو يکی از عمال امريکا د. جلب حمايت اين گروه تروريستی برآيند

 .و کماکان به نفع امريکا در افغانستان فعاليت استخباراتی می نمايد

ندازد و غانستان بيپھلوان پنبه جاللی دستور يافته است که مشکل امنيتی و ظھور داعش را درافغانستان بر دوش مردم اف

عده مردم روی دشمنی قومی و قبايلی به داعش که يک  ادعای جاللی در مورد اين. تجاوزگران امريکائی را برائت دھد

اگر در افغانستان اختالفات قومی ھم موجود باشد، ربطی به حضور و يا عدم . رو می آورند، از ريشه نادرست است

يکی از حاميان داعش در شرق ميانه خود امريکا و شرکاست که پست فطرت جاللی . حضور داعش در افغانستان ندارد

  . پرده پوشی نموده و امپرياليسم امريکا را مقصر نداندخواھد آن را می

 داعش، طالبان، القاعده و ساير سازمان ھای تروريستی زادۀ روش امپرياليستی امريکا در افغانستان و شرق ميانه بوده 

 که  خواھد امريکا سعی دارد که آبروی از دست رفتۀ خود را احياء کند و می. که رسوائی آن جھان شمول شده است

توسط افراد شرف باخته  ای مانند علی احمد جاللی تبليغ نمايد که اين مردم اند که داعش را خلق نموده، نه توطئه ھای 

اين بچۀ نمک حرام، خاين  و بی ھويت ھرگز از تجاوزات و مداخالت  بی پايان امريکا و پاکستان .  امپرياليستی امريکا

  .داند  نابسامانی ھا میۀو فقط مردم ما را مسؤول ھمزند  و ايران در افغانستان حرفی نمی

دوش دارد و ه  سازمان ھای تروريستی را بۀ کی است که نداند که آی اس آی پاکستان به ھدايت سی آی آی رھبری ھم

  . توظيف شده است که صلح و آرامش را از کشور ما بربايد
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زد که به زودی  که وزير بود، الف می زمانی.  گفته استجاللی ھيچ زمانی به افغانستان صادق نبوده و پيوسته دروغ

جاللی انسان پوک، الف .  سال گذشت و از آن لست خبری نشد١۴لست دزدان و قاچاقبران را افشاء خواھد کرد، اما 

  .داند کند که ھيج کس مانند او نمی زن و خود ساز است و تصور می

فتند، بلکه عليه آنھا به مبارزه دان و ميھن فروشی مانند جاللی نيی وجشود که در دام افرادی ب از ھم مينھان خواھش می

  . برخيزند

 

 


