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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٢٩
 

 برلين سفير دولت مستعمراتی در "جاللی"
  

يث سفير بی حيثيت افغانستان  سابق وزير داخلۀ نظام دولت مستعمراتی کابل به حعلی احمد جاللیشود که  شنيده می

 يکی از عمال دستگاه استخباراتی امريکا  بوده که سال ھا برای امپرياليسم جاللی. شود  مقرر میبرليناشغال شده در 

 رئيس جمھور افغانستان تعيين نمايد، الکن زمنيه برايش ٢٠٠٩امريکا سعی نمود که او را در سال . خدمت کرده است

.  داد تا از کانديدی خود منصرف شوندگل آقا و جاللی ميليون دالر به ۵ کرزیت شنيده شد که در آن وق.  ميسر نشد

  .ين دنيا وجود ندارد اواز است که گويا مانند وی کس ديگری در...  شخص الفوک، لشم و جاللی

 نظام دست نشاندۀ  که در سال ھای اول نصبعلی احمد جاللیاز داخل و خارج کشور اطالع يافته ام که شخصی به نام 

اين مقرری . لمان تعيين خواھد شداامريکا وزير داخله مقرر شده بود، به زودی به حيث سفير دولت مستعمراتی کابل در 

جاللی سال ھا در صدای امريکا که يک از اجنسی . از جانب امريکا صورت می گيرد، نه از طرف دولت مزدور کابل

بعد از تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان، برای مدتی در پست وزارت داخله . کرد ھای سی آی ای است کار می

 جاللی.  می گويند که او يک انسان شرف باخته و فاقد شخصيت انسانی استجاللیمردم  در مورد . ايفای وظيفه نمود

  جاللیبه شوخی گفته اند که.  شودنقدر لشم است که در ظرف پنچ دقيقه، پنج نوع گفتار می کند تا ھر کس از او خوشآ

 امريکا در افغانستان شناخته شده  استخباراته دار يکی از عمال سابقجاللی". ماھی صابون زده ھم لشم تر است"از 

کسانی که او را از سابق می شناسند، می گويند که از زمان دورۀ نظام شاھی تا حال در خدمت استخبارات امريکا . است

 عالوۀ سفارت،  نمايندگی ه بجاللیممکن است . ن دليل او را در پست ھای مھم  تعيين می نمايندبوده و روی ھمي

  .افغانستان را در مقر ناتو ھم خواھد داشت

  . در افغانستان زياد است جاللیعلی احمد  فرومايه مانند یانسان ھا از

 

 


