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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ١۶
 

  در المان" جاللی"تقرر جاسوس زبده 

  
  

ان در  به حيث سفير افغانست، يکی از جواسيس معروف سی آی ای در افغانستان"علی احمد جاللی" که گفته می شود

 دولت مستعمراتی کابل ايفای وظيفه ۀ در پست وزارت  داخل"حامد کرزی"ًاو قبال در حکومت . لمان تعيين شده استا

 يکی از بی پرنسيب ترين، الفوک ترين و لشم ترين "جاللی". کرد و آرزو داشت که روزی رئيس جمھور ھم شود می

  . انسان ھاست که نه دوستی دارد و نه آشنائی

لمان مقرر ا را به حيث سفير در "علی احمد جاللی" رئيس دولت مستعمراتی کابل "غنی"ق دوستان آگاه شدم که از طري

سيس دولت مستعمراتی از جانب امريکا به افغانستان فرستاده شدند که أھر دو تن در آغاز تجاوز امريکا و ت. کرده است

  . منافع اين کشور را به ھر نحوی که است تأمين نمايند

. مدتی در پست وزارت داخلۀ دولت مستعمراتی کابل ايفای وظيفه کرد، اما کمترين کار مفيدی انجام داده نتوانست

 سال گذشت و از آن لست ١۵.  الف می زد و می گفت که به زودی لست دزدان و قاچاقبران را نشر خواھد کردهھميش

  .تخيلی خبری نشده است

 با "حامد کرزی"انديد رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل نمايد، الکن   می خواست که خود را ک٢٠٠٩ در سال 

 سال ھا در استخدام دستگاه جاسوسی امريکا "جاللی".  او را  از کانديدی منصرف ساختت ميليون دالر رشو۵اعطای 

  .قرار داشته و سر اطاعت و تسليم فرود آورده است
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اگر در يک مجلس ظاھر شود، صرف در مورد خود حرف . ر دارد از نگاه شخصيت فردی در پائين ترين سطح قرا

بی غيرتی اش وقتی تثبيت شد که  . می زند و می الفد، گويا مانند وی و يا بھتر از او درين جھان کسی ديگر وجود ندارد

تصر در يک مناظرۀ مخ" جرأت"درجريان کارش در وزارت داخله، يکی از قومندانان شورای نظار به اسم قومندان 

  . شکستاند، الکن جاللی صدای خود را کشيده نتوانسترا دست او 

  .  لمان استا در ستانپاداش بی غيرتی جاللی، تقررش در پست سفارت افغان

  

  

  

 

 

 
 


