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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

      افغان جرمن آنالین 
۰۳/۰۸/۲۰۲۱ 

 

 شب، کابل  ۹نکاِت مهمی در مورد نعرهٔ »هللا اکبر«، 
 
صدا و  تمام اعضای خانواده با یک ۱- 

نواخت نعرهٔ »هللا اکبر« را سر  یک 
دهید. برای یک دقیقه هم اگر شده، از  

بوک و تلویزیون دور شوید و بر بام  فیس
  .های تان بروید خانه 

هر بلندگو مسجد و مال امام که   -۲
شب، نعرهٔ »هللا اکبر« سر   ۹ساعت  

  نداد، مردم محل و منطقه مقصر است. 
تان همآهنگی  شب با مساجد محله  ۹تا  

  .کنید 
روی  ها، پیش ها، پارکینگ در جاده  -۳

خانه و در هرجایی که موترتان هست،  
»لود اسپیکر« موتر را بلند کنید و نعرهٔ  

  ۹»هللا اکبر« را پلی کنید. موترها را  
 .امشب روشن نگهدارید 

 گرفته شده از صفحات اجتماعی 
 !لطفا همگانی سازید 

 
 

لشکری از طالبان، دزدان، غارتگران، اوباشان، اراذل و آدمکشان   2021پاکستان در اواخر جوالی  

را به کمک سپاه پاسداران ایران از طریق ایران وارد هرات کرد تا این شهر باستانی را سقوط دهد.  

وسطی، ساکنان  قبالً به این لشکر غارتگران و خونریزان دستور داده شده بود که به شیوۀ قرون  

هرات را مباح الدم بدانند. یعنی اینکه کشتار مردان هراتی روا بوده، فرزندان شان به غالمی و  

دختران و زنان شان به کنیزی و مال و منال آنها به غنیمت گرفته شود. الکن شام دوم اگست هراتیان  

ه پشتیبانی نیرو های امنیتی و  با نعرۀ هللا اکبر از فراز بامهای شان به طالبان نفرین فرستاده و ب

  2دفاعی خود برآمده، برنامه های شوم پاکستان را نقش بر آب کردند. در همان شب و به روز های 

اگست شیرمردان هراتی در کنار دالوران و جنگ آوران نیرو های دفاعی و امنیتی، هرات را   3و 

نین ها نه تنها در هرات به موفقیتهای  به گورستان طالبان و هم سلکان شان تبدیل کردند. شور این ط 

بزرگ نظامی انجامید، بلکه دامنه های این پیروزیها بر لشکر جهل و ویرانگری تا هلمند و قندهار  

 . شب بر فراز کابل زبانه می کشد  9رسید و امشب سر ساعت  
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