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 متجاوزین  زبان اعترافاتی از

 ،معتاد شنیدن خبر بلکه معتاد مواد مخدر نه  ،یددهن را به دل خود جا تشویش بلی از این بابت ،من معتاد شده ام

زمانی  ماز نظر بگذران پیدا و آن را ورق میزنم تا اخبار را می بینم و را  چاپی شماره ای از رسانه   به دستم گاهی 

و با این کار خود میخواهم از اوضاع و احوال ما حول خود  ، کهو جستجوی شبکه خبریریموت رسانه تصویری 

خود یک در برابر نا هنجاری ها مقابله کرد و این  زندگی و زنده ماندن  تا در آگاهی داشته هنجار ها و نا هنجاری ها 

 .ضرورت است

از جمله اعضای یکی از احزاب  شاه عبدالعزیز نشر رسید که ورای رسانه های همگانی خبری به از

: افتخار می کنم که افراد ما گفته استدارد،  نیز را آنکشورپاکستان که عضویت مجلس نمایندگان  اسالمگرای افراطی

داشته  حضور فزیکی علیه حکومت های افغانستان در کنار طالبان تا امروز بعد از عودت قطعات شورویدر افغانستان 

 علیه گروه های اتحاد شمال شمال کابل(در خطوط شمالی ) ها و دارند که در زمان رژیم طالبان حدود چهارصد تن  آن

تن از طالبان مدارس ما در مناطق چهار  ۰۱۱و با عقب نشینی طالبان و استقرار حکومت جدید نیز به تعداد می جنگیدند 

 شان در والیات شرقی و تعدادی از  او موجود افغانستان قرارداشته برعالوهآسیاب و جنوب کابل در مبارزه علیه دولت 

با اعترافات  . شاه عبدالعزیز نماینده مردم که مورد حمایت دولت پاکستان نیز میباشدهمکاری مینمایند در جبهاتجنوبی 

، نا امنی ها ری ها، ویرانی ها، تخریبکاپی ایجاد خشونت ها، نا آرامی ها در  صریح دخالت، در امور داخلی افغانستان

سالیان متمادی رقم زده  زبه حریم کشور ما بوده و میباشد و این موضوع در شیوه کار دستگاه استخباراتی آی اس آی ا

رهبر  باری موالنا فضل الرحمن در کنار تروریستان و کشتن افغانها افتخار می نماید.حضور افراد خود  با شده است

و طالبان پاکستانی در  : جهاد در پاکستان نه بلکه در افغانستان فرض استستان نیز اظهار نموده بودجمیعت العلمای پاک

نیز گفته های موالنا فضل رهبر طالبان پاکستانی افغانستان جهاد نمایند که همین طور در این اواخر حکیم هللا محسود 

 .تائید نموده استالرحمن را تکرار و 

از حنجره  و  اند که شاه عبدالعزیز و مالنا فضل الرحمن با گذشته های خود که ثابت نمودهمطالب باال میرساند 

که خود ساخته دست آی اس آی میباشد و به جای پای اخالف خود پا  و حکیم هللا محسوددستگاه استخباراتی آی اس آی 

بر حریم وطن ما بوده  مبادرت میورزند و با اعزام افراد  که میگذارند وبا این دیدگاه خویش به یک تجاوز آشکار

مصارف جهانی با  جامعه   ،استدر عمق بحران فرو برده   کشور ما راتجهیز وتمویل شان انتحاری وانفجاری و 

در طی بیش از ده سال غرض صد ها و هزارها تن از افراد نظامی خود را  عالوه از آنو هکه متحمل شدهنگفتی 

است که همین اکنون تعدادی مصروف گردانیده مدارس دستگاه استخباراتی آن کشور  ی تربیه شده  تروریست ها بسرکو

طالبان به اذیت و آزار باشندگان محل  شرقی افغانستان تحت نام گروه امر بالمعروف والیاتدر از سیاه پوشان  شان 

قاضی حسین  در حالیکه چپاول مصروف اند به چور و و وب قرار دادهکو به بهانه های گوناگون مورد لت وپرداخته 

: گروه طالبان باید از علمای دینی علم و خرد می پاکستان چند روز پیش گفته بودسابق حزب جماعت اسالاحمد رئیس 

 .نوان یک الگوی اسالمی معرفی کنندو طالبان نمی توانند خود را در افغانستان به ع بیاموزند

تربیه شده اند نه ن بیگانه که به فتوای نو مسلمان پنجابی در مدارس آنطرف خط دیورند بلی طالبان این اجیرا

در عبا وقباي امام از عمل خود دست بردار نبوده و این چگونه مسلماني است كه  وحتی نه از نماز گزار  و مسجد پاس

آن مبادرت نمی ورزیدند در حالیکه این مشرکین در زمان پیامبر بزرگوار اسالم به  حتي طالبان و تروریستان دارند كه

رین ئ، حکیم هللا محسود و سا، موال نا فضل الرحمناعترافات شاه عبدالعزیز و عمل مینمایندمزدوران بد تر از مشرکین 

 .انداقدام نموده  علیه کشور ما ثابت می سازد که دستگاه استخباراتی آی اس آی و عمال شان به یک تجاوز آشکار

از ده سال به این  جهانی در چوکات نیرو های ناتو و  ایساف به مبارزه علیه تروریستان در منطقه جامعه   گرچند       

رهبر القاعده را از پا در آوردند و تروریستان را ضعیف نموده و  بن الدن اسامه آن ، که در نتیجهطرف مصروف اند

جایزه گذاشته اند میبائیست در قسمت سعید رهبر لشکر طیبه  مبلغ ده ملیون دالر بخاطر دستگیری و تثبیت حافظ محمد

 .س آی میباشد عمل نمایند بجا خواهد بوداخشکیدن سر چشمه آن که سازمان آی 

       

 پایان
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