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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 
 ۰۱/۲۱۰۲//۰         قلم افراسیابب

 

 "!مجاهدین"کابل و بازی با کارت سوختۀ گ ار
 

، در باب این امر قدمه و پخش یک اعالمیه غیر معمولیس امنیت ملی، بدون تمهید و مئ، ربرکناری رحمت اهلل نبیل
 !فرو میبردکشور را در افقی تیره وتار  امنیت ۀآیند ،امنیت ملی، به سفارت روانه خواهد شد یسئرکه 

 
دست به  بوم کشور، مستقیمًاویک تعداد باند های وابسته به رژیم ایران را فاش کرد که در نیمروز و سایر مرز آقای نبیل، اخیرًا

 !گذاری و خرابکاری میزدند بمب
 

لشکر یک  ۀدر صدد بسیج ملی و تعبی مخصوصًا، پاکستان نیز شناخته می شد ۀ، گویا یک شخصیت ضد منافع آزمنداننبیل
 !ه خرابکاری پاکستان بودوده علیآزم

 

یس رژیم ئ، در اثر تقاضای محمود احمدی نژاد، ریع شده است که برکناری رحمت نبیلدر حلقه های نزدیک به ارگ نشینان، شا
 !بشری ایران، صورت پذیرفته است ضد

 

ر میشویم، ساخت و باخت های بیشتری با گفته میشود که کرزی، هر روز که به خروج ناتو و امریکا از افغانستان نزدیکت
 !رژیم والیت فقیه، انجام میدهد همسایه گان طماع، بخصوص

 

زلمی رسول  ۀو مصاحبات ابلهان« غیر متعهد ها» ت هفتاد نفره از سوی افغانستان در کنفرانس به اصطالح أاشتراک یک هی
 !گی و یا منافقت را میرساند بی برنامه ۀ در تمجید و توصیف ایران و رهبران ایران، عمق فاجع

 

، معرفی یگر بحیث وزیر دفاع به ولسی جرگهسلب اعتماد شده، بار د ۀگفته میشود، عنقریب ، بسم اهلل محمدی ، وزیر داخل
 حترم کرزی، در یک اتاق تاریک، برمیشود، این امر نه تنها دهن کجی به قوانین داخلی پارلمان است بلکه نشان میدهد که م

 !ف منافع ملی، تصمیم گیری میکندار عامه و خالضد افک
 

 !میباشند بیگناه کابلباشندۀ  ///۰۰تنظیم های مجاهدین در افغانستان، مورد نفرت و انزجار ملت اند، اینان قاتلین 
 !بازی با این کارت های سوخته، منتهای سبکسری و روز گذرانی است

 

والیگری  ۀمیزند ، همان کس است که در دور« شورای مجاهدین» اصطالح دم از گردآوری به  تورن اسماعیل خان که اخیرًا
 !، چندین مشاور ایرانی داشت اش در هرات

 

اعیانی و لوکس خریداری  ۀدر دوره استیالی طالبان، تورن اسماعیل در ایران متواری بود و در شهر مشهد چندین ویال و خان
 !کرد

گویا همان  ، دیدار میکرد ویران، گاه وبیگاه با اسماعیل خاناز سوی دولت ا تمااًلاح« دکتر چنگیز پهلوان » شخصی به نام 
حمله ور  شخص، تورن اسماعیل را تشویق میکرد، از میان مهاجرین، لشکری فراهم کند و از مشهد به امارت اسالمی طالبان،

 !شود
 

ا در مورد زنان هراتی، تطبیق میکرد، زنان باید ، قوانین اسالمی دستپخت رژیم خمینی روالیگری اش ۀتورن اسماعیل در دور
ی گرفتند و زنان همه روزه برای ، مورد استنطاق قرار مکوچه ها، در و مردان همراه زنان با محارم از منزل بیرون میشدند 

 !فرستاده می شدند به شفاخانه هرات، اجبارًا« باکره بودن یا نبودن»
 

، مورد نفرت جوانان و زنان هموطن اند که اگر مردم، مخیر و مجبور باشند از میان دیرحال، قوماندان های مجاهدین به حه به
 !را ترجیح میدهند« طالب» یکی را برگزینند، بدون شک، همه گی « طالب» و « مجاهد  »
 


