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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

٨/٣١/٢٠١٠  
 
 

 دزد به سر خود پر دارد
 جاللی و جاسوسی

 
 

ن به شدت مجازات می  و مرتکبا شده شنيع ترين عمل شناختهدر مجموع خيانت ملی و جاسوسی 

 اين حالت به جز افغانستان در ساير کشور ھا حاکم است که  خاين را رسوا ساخته و   .شوند

  زمانی دستگير . در افغانستان جاسوسی افتخار آفرين استاما .   يا اعدام می نمايندوزندانی 

بر )  شوروی(برادران شمال "پنجشيری عضو پوليت بوروی خلق در حلقۀ دوستان خود گفت که 

.   بود"ريچارد" نام کی جی بی دستگير پنجشيریکود بايد متذکر شد که ."  ل داردمن اعتماد کام

قش را بازی ميکند و شعوری و يا غير شعوری خدمت و ھم به نحوی ھمان نعلی احمد جاللی 

  .يک امر عادی ميداندجاسوسی به اجنبی را 

  آگست گزارش داد که به تعقيب افشای ارتباط ٢٧ به تاريخ   com.antiwar.wwwسايت   

که از مدت ھا بدينسو دوام   CIA) ( سی آی ای ا يکی از معتمدين کرزی ب"محمد ضيا صالحی"

ن ه سی آی ای با يک تعداد از ماموراداشته است، يک عده از تحليل گران اظھار نظر می کنند ک

دينيس کوسينيچ  .  د کرزی روابط دايمی داشته است افغانستان به شمول شخص حامعاليرتبۀ 

)Dennis Kucinich (  از ايالت اوھايو گفت١٠وکيل ناحيۀ :  
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 اين  .خيانت نمايندجوانب نگند و به ھمه ما به تمام جوانب پول می دھيم که با ھمه جوانب بج "

ارات می نامند، الکن آنھا اينرا استخب.  ور تبديل می شودآ خنده شتراژيدی به سرعت به يک نماي

  ."اين يک نوآوری در دزديدن بيليون ھا دالر ماليه دھندگان امريکائی است

دفتر رياست جمھوری افغانستان افشای گزارش داد که   آگست ٢٨اسوشيت پرس به تاريخ 

معاشخوری مامورين حکومتی را از سی ای ای توسط مطبوعات امريکا محکوم نموده و آنرا 

ی  تروريزم، جلوگيری از تلفات مردم ملکی و منحل ساختن کمپنسعی در انحراف از مبارزه عليه

نطاق دفتر حامد کرزی .   مالمت اند، ميداند امنيتی که در فساد و بی قانونیھای خصوصی

ئيد و يا رد نکرده است، الکن گزارش موضوع را أاتھامات وارده را بر مامورين حکومتی ت"

   ."  ومت و سعی در بدنام ساختن مردمی  که در حکومت کار ميکنند، دانسته استبه حک تحقير

رو  که يک شخص الفوک، دوببينيم که علی احمد جاللی سابق وزير داخلۀ اول نظام مزدور کابل 

  :متذکر شد کهجاللی به اسوشيت پرس .  واز است، چه می گويد...و 

ن افغانستان را در لست معاشخوران ری از ماموراثيسی آی ای در طول ساليان متمادی تعداد ک"

دخالت عميقی )  سی آی ای(او گفت که استخبارات امريکا  در طول ده ھا سال .  خود جا داده است

ن افغانستان  ماموراا  آی ای طبيعی است که روابط متداوم بو اين برای سیدر افغانستان داشته 

  ."  داشته باشد

  ! شويد ھم ميھنانمتوجه

جاللی جاسوسی و خيانت به کشور را محکوم نمی کند بلکه آن را يک امر طبيعی می پندارد به  

 مارچ ٨ شخص جاللی ھم نظر به گزارش تاريخی .  استنيک اين مفھوم که جاسوسی يک عمل 

برای اينکه خيانت .  قديم در خدمت سی آی ای بوده است از ، org .wsws.www سايت ٢٠٠٣

و درين مورد اظھار  پيش دستی نموده ًشخصاحق و طبيعی جلوه دھد، ن را به ا به افغانستيشخو

  .   به سر خود پر داردزد  گفته اند که د!چه ھشياری کاذبی.   از او نام نبرندتا ديگراننظر نمود 

کی جی بی تا حال برمال نشده در دستگير پنجشيری سی آی ای  مانند کود نام  درجاللی کود نام 

ساير ھموطنان را آگاه ساخته و خدمتی به ً لطفا ميداند،کود نام جاللی را موطنی که ھر ھ.  است

                                        .  مردم خويش انجام دھد

  

     


