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 داکترميرعبدالرحيم عزيز

٢٠١٢ اپريل ١۴  

 
 

  بار ديگر"سی آی ای"جاللی، پھلوان  پنبۀ 
شود  وارد ميدان می  

 

  

 
بل و يکی از جواسيس سابقه دار سی آی ای اعالم نمود که علی احمد جاللی وزير داخلۀ اسبق نظام مستعمراتی کا

جاللی در سال .   کانديد می نمايد٢٠١۴خود را بار ديگر برای مقام رياست جمھوری افغانستان مستعمره  در سال 

 ھم خود را کانديد کرده بود و يک تعداد افراد اپورتونيست به شمول يک عده خلقی ھا در داخل و خارج بدون ٢٠٠٩

اما بدون توضيح و يا آگاه ساختن دوستانش به يک بارگی از .  عقل و سنجش برايش فعاليت را به راه انداخته بودندت

تاريخ "کتاب .  صحنه کنار رفت و مانند بودنه ھای بگيل به کنجی خزيد و حاميانش را درمانده و سرافگنده ساخت

 ٢۵۴  در صفحۀ ٢٠٠٩باط انتخابات رياست جمھوری سال منتشرۀ سازمان انقالبی افغانستان به ارت" نبرد طبقاتی

علی احمد جاللی يکی از جواسيس قديمی سازمان سيا نيز خود را به طور غير رسمی کانديد "خود می نويسد که 

شد که  امريکا تصميم دارد که  کرزی  در آن وقت گفته می."  کرد، اما امريکائی ھا برايش اجازۀ اين کار را ندادند

  .  طرف کرده و جاللی را به حيث رئيس جمھور افغانستان مستعمره مقرر نمايدرا بر

 در مورد جاللی و ٢٠٠٣ مارچ ٨به تاريخ    org.wsws.www  در سايت  Patrick Martinشخصی به نام   

  :ماء آنھا چنين می نگاردساير جواسيس دستگاه استخباراتی و تبليغاتی امريکا بدون ذکر اس
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Not only the interim president, but his entire cabinet carries the “Made in America” stamp. 

According to a report last month in the Washington Post, US citizens of Afghan 

extraction, many of them former employees of US intelligence and propaganda agencies, 

currently serve as ministers of the interior, finance, higher education, information and 

culture, and environment and irrigation. Other Afghan-Americans serve as vice president, 

head of the Central Bank, and Karzai’s personal chief of staff. 

 

طبق يک گزارش ماه گذشتۀ .  را حمل می کنند" ساخت امريکا"نه تنھا رئيس جمھور موقت، بلکه تمام کابينه تاپۀ 

واشنگتن پوست، تابعين  افغانی االصل امريکائی که تعداد زياد آنھا مستخدمين سابق دستگاه ھای استخباراتی و 

ه، ماليه، تعليمات عالی، اطالعات و فرھنگ، آبياری و تبليغاتی امريکا بودند، در حال کنونی به حيث وزرای  داخل

ساير افغان ھای امريکائی منحيث معاون رئيس جمھور، رئيس بانک مرکزی .  محيط زيست ايفای وظيفه می نمايند

  . و رئيس دفتر کرزی اجرای وظيفه می کنند

ھستند، اما کمترين سعی نکرده اند که ين نوشتۀ سايت باال خوب  آگاه بودند و اجاللی و ساير جواسيس سی آی ای از

شود که  نويسندۀ مضمون با اطالعات کافی و بدون ترس از  پس معلوم می.  اقدام نمايند" اتھام"به رد اين 

  .  روياروئی با جواسيس افغانی امريکا داليل خود را اقامه کرده است

خوش ندارد که کس ديگر .  در مجموع، جاللی يک انسان بسيار پوک، لشم، الفوک و مخرب است

که در صدای امريکا بود، بدگوئی ساير افغان  تا زمانی.  از وی نزد امريکائيان مقرب تر شود

 نام کمونيسته يکی را ب.  کرد کردند، نزد مقامات مربوطۀ امريکا می ھائی را که در آنجا کار می

اير افغان ھا را که به طبع اطالعات س.   ديگر را به اسم اخوانی و ضد امريکا معرفی می نمودو

ين قسمت از کمک ادر.  داد خودش برابر نمی بود ھم به دستگاه ھای استخباراتی امريکا می

در مجالس خصوصی خود ستائی می کند .  شد برادران کرزی باالخص قيوم کرزی نيز مستفيد می

به .   شاگرد من استو می الفد و می گويد که چند جنرال امريکائی در پوھنتون دفاع ملی امريکا

جاللی عالم است، "ند و بگويند که ي دستور می دھد که از وی ستايش نماخوددوستان کاسه ليس 

 ١١رخۀ ؤحين مصاحبه با خبرگزاری پژواک م."  ليفات دارد و ما به اين شخص ضرورت داريمأت

ست جمھوری در با احترام به خواھشات مردم، خود را کانديد انتخابات ريا"اپريل، جاللی گفت 

کی اين حرف جاللی شاالتان را بپذيرد؟  جاللی بالش می سوزد که بدون ."  می نمايم٢٠١۴سال 

  .   اشارۀ واشنگتن به چنين اقدامی دست زند

برحسب اوضاع  و حالت ھر زمان رنگ نوی به خود .  جاللی يک انسان صد در صد ارتجاعی و ضد ملی است

در يک مجلس چند نوع صحبت .   ديگر  خود را تاجک معرفی می نمايدی و زمانزمانی خود را پشتون.  می گيرد

در يک گوشۀ اطاق نزد پشتون ھا از احمد شاه دارنی ستايش می کند و می گويد که اين يگانه زعيم .  می کند

ل اصه ھيچ او ب.  شود در گوشۀ ديگر نزد شورای نظاری ھا رفته و نوازشگر احمد شاه مسعود می.  افغانستان است

ما شاھد عملکرد وی . و پرنسيب خاص معتقد نيست و تا حال ھم با ھمين روش به حيات ننگ آورش ادامه داده است

 می گفت که امروز و فردا ليست هچند تن قاچاقبر و دزد را دستگير کرده بود؟  ھميش.  در وزارت داخله بوديم

جاللی انسان شجاع و .   تا امروز کسی اين ليست را نديده استموران فاسد را اعالم خواھم کرد، اماأقاچاقبران و م
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که وزير داخله بود کدام شھکاری از خود  تا وقتی.  که حاميان موسمی اش ادعا می نمايند دالور ھم نيست طوری

 ،  نظريات و ديدگاه٢٠٠٨مبر   در ماه نو.رفت نشان نداد و فقط با تشريفات خاص به وزارت داخله می آمد و می

 حرفی از استقالل، آزادی و اشغال افغانستان يک سلسله اظھارات يک نواخت، اصالً با .  خود را به نشر رساند

جاللی کسی نيست که بتواند افغانستان را از  شر دشمنان داخلی و خارجی نجات دھد چون خود جزء زد و .  نگفت

  . استعمار و تجاوز استیبند ھا

توان گفت که ھر فردی که دست نشاندۀ اجنبی باشد  به يقين می.  ا جاللی می آزمايدسی آی ای اينبار بخت خود را ب

گاه تاريخ  خواھد شد و حاميانش ھم در کثافتو يا از سوی اجانب پشتيبانی شود، روزگارش مانند کرزی و ببرک سياه

  . خواھند افتاد

   

   

 
 
  
  
 
 


