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                               دو خبر و يک نظر 

  :"به فرمايش قم "  -1

 ادعای مورد و رئيس امنيت ملی برای ارائه توضيحات در لوی سارنوال و اقتصاد، داخلهوزيران                     
لمی که يکی از  و در مورد فيافغانستان به مجلس نمايندگان اين کشور فرا خوانده شده بودند گسترش آئين مسيحيت در

تلويزيون های خصوصی در زمينه به نمايش گذاشته بود، معلومات ارائه داشته و نظرات خويش را با وکال در ميان 
ايشان . ، قابل غور و دقت فراوان است"امراهللا صالح " و اما در اين ميانه اظهارات رئيس امنيت ملی ، جناب . گذاشتند

انگيزه تهيه اين فيلم . اساس فيلمی که مرجعش معلوم نيست را به آتش بکشيم، برما نبايد مملکت خود : "فرمودند که
چيزی را که نشان می  استخباراتی است؟ شخصيت سازی است؟ گسترش نفوذ يک تلويزيون است؟ يا واقعا فعاليت های

 "دهد همان است؟

 ".ضوع بازی استخباراتی استاست که در عقب اين مو حدس و گمان بسيار قوی ما اين": امراهللا صالح افزود

که آمده و کفرگويی کرده و می گويد که مسيحی است، يک روز  کسی": رئيس اداره امنيت ملی افغانستان همچنين گفت
 ".انجام داده است" قم"همين تلويزيون می گويد که اين کار را به فرمايش  بعد می آيد و در

بهره گيری از احساسات "آن را به ًا ، تلويح ر تلويزيونی پخش شدهکيد بر تحقيقات در باره تصاويأآقای صالح ضمن ت
   ).2010 پنجم جون –بی بی سی ( . نسبت داد"مردم افغانستان

در اينجا می بينيم که بازی های خطرناک و خانه براندازی در داخل افغانستان در حال تکوين است و رئيس امنيت ملی 
او .  ميداندلخطرناک ، دخيجمهوری اسالمی ايران را در اين بازی های ست ، دبرای اولين بار بصورت غير مستقيم 

را در آن ماجرا " قم "  داده و دست جکه از قبل ميدانست روز های آخر وظيفۀ خود را پشت سر ميگذارد ، جرئت بخر
در آن تلويزيون ، يک ناديده نگرفت و از اعتراف يک جاسوس ايرانی يادآور گرديد که معترف بود فلم نمايش داده شده 

 ، فلم برداری گرديده و در تلويزيون مذکور "به فرمايش قم " يا " قم " فلم دستوری و فرمايشی بوده است که به دستور 
به يقين کامل که آن تلويزيون خصوصی نيز از تهران و قم تمويل ميگردد و اهداف شيطانی . به نمايش گذاشته شده است
حدس و گمان ": به يقين که درست و بجا فرموده بودند که " امراهللا صالح " جناب .  دنبال ميکندآخند های مزور ايران را

بهره گيری از " و آن توطئه را به حق که  ".است که در عقب اين موضوع بازی استخباراتی است بسيار قوی ما اين
" تهران " و " قم " توطئه ايکه از . ساندو اين برداشت عمق توطئه را مير. دانسته بودند "احساسات مردم افغانستان

  .طرح ريزی گرديده و به وسيلۀ گماشتگان جمهوری اسالمی ايران ، در داخل قلمرو افغانستان به اجرا گذاشته شده است

در مورد مداخالت گستردۀ نظامی پاکستان و دست قدرتمند ارتش و پوليس مخفی پاکستان در نا آرامی ها و حمالت 
 وحشت در داخل افغانستان نيز ، رئيس امنيت ملی بار ها گزارش داده است و اما  رعب ويجاد جو ترس وانتحاری و ا

از خاموشی کار  چشم پوشی صورت گرفته و  هميشه، داليل خاصیدر مورد مداخالت جمهوری اسالمی ايران ، بنا بر 
 ايکاش همان گونه که در مورد طالبان و افراد ، قابل قدردانی است  و" صالح " اما اين جرئت آقای . گرفته شده است 

انتحاری شان از شدت عمل کار ميگرفتند ، به همان گونه هم با گماشتگان و جواسيس ايران نيز برخورد قاطع پيشه 
  .ميکردند ، که نکردند

جباری مهاجرين از اخراج ا. مداخالت گسترده و بی حد ومرز آخند های ايرانی ، واقعًا هم که حد و مرزی نمی شناسد
افغان گرفته تا زندانی نمودن هزاران هزار مهاجر بی گناه و بی دفاع و مظلوم افغان و تا اعدام های دسته جمعی 
مهاجرين مظلوم و بی پناه و آتش زدن مهاجرين افغان و چور و چپاول دار و ندار شان تا توهين و تحقير و لت و کوب 

 اعدام افغان تا قطرات آخر و فروش اعضای بدن شان ، تا فرستادن جواسيس  کشيدن خون مهاجرين محکوم بهشکنجه و
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، مردم افغانستان و آخندی  تفرقه افگنانه و تبعيضی و تاپه زدن به تظاهرات ضد ابفرومايه و ارسال ده ها هزار جلد کت
مه کشاندن آن شخصيت ملی  رمضان بشر دوست وکيل انتخابی مردم در پارلمان و به محاک داکترتاخت و تاز به  محترم

  ..........و مردمی ، تا نصب و جابجائی جواسيس شناخته شدۀ شان در مقامات حساس حکومت کابل و

و  اما در ساحۀ نظامی نيز دستان خون آلود آخند های ايرانی از آستين طالب و انتحاری تا بن الدن و القاعده ، بيرون 
تازه ترين گزارشات ميرساند که بن الدن و معاون وی ايمان . استگرديده و در سرزمين ما خون جاری ساخته 

 جمهوری اسالمی ايران بوده و در حمايت مقامات جمهوری اسالمی ايران الظواهری از مدت پنج سال بدين سو مهمان
زی نموده  ، طرح ريی منطقهقرار دارند و از همانجا عمليات تروريستی شانرا در افغانستان و عراق و ديگر  کشور ها

  .و رهبری ميکنند

  : اسامه با معاون خود در ايران بسر ميبرد -2

گزارش ميدهد که مخالفان سياسی  حکومت ايران  " لوی افغانستان "  سايت انترنتی                                             
 که رهبر شبکۀ القاعده  و معاون وی هردو در پنج سال گذشته  در ايران بوده اند کويت گفته اند " هالسياس" به روزنامۀ 

اين منبع از قول يک مقام ايرانی که با نيرو های .  های  شهر سبزوار  مخفی ميباشندهو در واليت خراسان ايران در کو
امنيتی ارتباط مستقيم دارد ، ميگويد که همرای بن الدن نه تنها معاون وی ، بلکه شش نفر افراد وی نيز با آنها زندگی 

 های سبزوار رفته ه آنها به دعوت ايران و ميانجيگری  حزب اهللا لبنان به کواين منبع همچنان اضافه ميکند که. ميکنند
، منبع خبری گفته است که حفاظت از بن الدن و همکاران او را نيرو های " السياسه " گزارش روزنامۀ نظر به . اند

، افرادی هستند که به رهبر نظر به گزارش اين منبع ، اين نيرو های القدس . خاص  لوای القدس ايران  به عهده دارند
در کنار اين محافظين بغير از شانزده نفر افراد کماندوی القدس ، سه . ايران ، آيت اهللا علی خامنه ئی نزديک می باشند

گروپ دوم محافظان بن الدن و . نفر از افراد حزب اهللا نيز وجود دارند و به عنوان ترجمان از آنها کارگرفته ميشود
 مقامات و مسؤولين ايرانی ، اطراف آن کوه ها را با منبع می افزايد که.  نفر هستند64 و گروپ سوم نفر32افرادش ، 

اين منبع همچنان می افزايد که اعضای  .سيم های برهنۀ برق احاطه نموده و به هيچ کس اجازۀ عبور از آنرا نمی دهند
رت قرار دارند و حکومت ايران از آنها به حيث وسيلۀ فشار خانوادۀ بن الدن ، در نزديکی تهران در يک خانه زير نظا

اين منبع همچنان عالوه ميکند که مقامات ايرانی ، سايت . باالی بن الدن استفاده ميکند تا به خواسته های ايران گردن نهد
د و باش بن الدن  آن جهت مسدود کردند که خبر بوازرا که مربوط به برادر رهبر مذهبی ايران بود ، " سالم " خبری 

 ترجمه وتلخيص آزاد از پشتو به - )2010نهم جون –لوی افغانستان " سايت انتر نتی ( .در خاک ايران را افشا کرده بود
  "ا . ح" دری 

 اکنون مشاهده ميشود که دستان خون آلود همسايه و بازی بزرگ جمهوری اسالمی ايران در افغانستان به کدام پيمانه
 و قابل قبول است که چندی قبل گزارشات می نمايد  به واقعيت  قريناين گزارش از آن جهت.  استدهخون آلود و گستر

 از 2010 مارچ 19بی بی سی  به تاريخ  . مختلفی به نشر رسيد که نشان ميداد فاميل بن الدن در تهران زندگی ميکنند
  :بوددر ادامۀ خبر آمد . يران به سوريه رفته است دختر اسامه بن الدن از اقول رسانه های عربی گزارش داده بود که 

 ساله اسامه بن الدن، از ايران به ١٧دختر   از سفر ايمان بن الدن،مارچ ١٩روزنامه شرق االوسط، روز جمعه " 
 تکميل شدن مدارک قانونی خود، ناچار بوده است تا سه ماه در محل سفارت سوريه خبر داد و نوشت که او برای

 .تهران زندگی کندعربستان در 

 .ه بودالدن در سفارت عربستان در تهران منتشر شد  خبر پناه گرفتن خانم بن از آن ،پيش تر

خبرنگاران گفته بود که از ساختمانی فرار کرده که در آن به همراه با   سال دارد، به١٧در آن هنگام، ايمان بن الدن که 
 .تحت بازداشت خانگی قرار داشته استديگر از اعضای خانواده اسامه بن الدن  چند نفر

ايران تحت بازداشت   در٢٠٠١االوسط نوشت که ايمان و پنج تن از خواهران و برادران او از سال  روزنامه الشرق
 .خانگی بوده اند

الفيصل است، نوشت سفارت عربستان مجوز سفر را برای ايمان  اين روزنامه که متعلق به يکی از عموزاده های سعود
 .تا او بتواند به عربستان سعودی برگردد الدن صادر کردهبن 
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عمر، چهارمين پسر بن الدن نوشت که فرزندان بن الدن و خيريه،  اين روزنامه همچنين به نقل از زينه بن الدن، همسر
 .مجتمع مسکونی در اطراف تهران زندگی می کنند همسر او در يک

دختر اسامه بن الدن چطور خود " معلوم نيست"اين اخبار گفت  اکنش بهمنوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، در و
 در يک خبر ديگر بی .را ترک کند ، اما اگر مدارک الزم برای سفر را داشته باشد، می تواند ايرانتهران رسانده را به

ن الدن در چند خانه مجاور بچه های ب: "زينه بن الدن گفته است : ".....بی سی از قول زينه بن الدن گزارش داده بود که
در اين مجتمع يک . ندارند باغ هستند، زندگی می کنند، کامپيوتر دارند اما به اينترنت دسترسی حياط و هم که دارای

  ".استخر هم هست

 های شان و افراد اعتمادی و ل و فاميپس اکنون جای هيچ گونه شک و شبه وجود ندارد که بن الدن و ايمان الظواهری
به آنها همه و همه در حمايت جمهوری اسالمی ايران قرار دارند و عمليات تروريستی و تخريبی خود را از آنجا نزديک 

و تحت نظر و سرپرستی مقامات جمهوری اسالمی ايران و به خصوص آيت اهللا علی خامنه ئی و احمدی نژاد ، رهبری 
  .نموده و در افغانستان جوی های خون جاری می سازند

مهوری اسالمی ايران از چندين جهت افغانستان را زير فشار قرار داده اند و مزورانه مشغول تخريب و توطئه مقامات ج
از نگاه مذهبی ، از نگاه فرهنگی و زبانی و از نگاه تفرقه اندازی های قومی و منطقه وی و نيز از نگاه . هستند

ری و ارسال پول و مهمات نظامی و ماين های مختلف النوع  مهاجرين و از جهت طالبان و القاعده و فرستادن افراد انتحا
و ايجاد هرج " گسترش آئين مسيحت  "  ديگر کثيف و توطئه های قومی در بهسود توطئه راه انداختندر اين اواخرو نيز 

فزون و مرج و اغتشاش در کشور و تاريک ساختن مناسبات افغانستان با غرب و در نتيجه زير فشار قرار دادن روز ا
  ......امريکا در افغانستان و منطقه و بدان وسيله به اهداف شوم خويش دست يافتن و

 نيزهرچند دوخبر و يک نظر عنوان اين نبشته بود ، ولی اندکی از آن بيشتر رفته ، يک دو خبر ديگر به همين ارتباط 
، در امور داخلی کشور ما ، بهتر و  غربیهمسايۀ طماع و توطئه گردرج اين مختصر گرديد تا مداخالت بی شرمانۀ 

واضح تر نشانی گردد و  سيه روی شود آنکه منکر همچو مداخالت غير انسانی و غير اسالمی همسايۀ طماع و توطئه 
  .گر غربی ما گردد

 و ندو اما و مگر ميدانيم که منکر شدن و يا قبول کردن و تائيد کردن اين مداخالت گسترده ، مشکلی را حل کرده نمی توا
گرهی از کار فروبستۀ کشور بخاک و خون نشستۀ ما  نمی گشايد ، مگر ما وظيفۀ ايمانی و وجدانی خود را انجام داده و 
مسؤولين امور را بار بار و اگر ضرورت افتد صد بار و هزار بار متوجه می سازيم که مردم افغانستان در روز محاسبه 

خواهند کرد و با آنانيکه  داد از وطن پرستی و مردم دوستی و داد از ، با دشمنان ملت و کشور خود سخت محاسبه 
 بيگانگان را دانسته ، آب به آسياب دشمن ميريزند و توطئه های پيدا و پنهان عدالت و ديموکراسی ميزنند و دانسته يا نا

، چنان سخت محاسبه کم اهميت جلوه داده و از آن توطئه های بی حد و مرز نظر به ملحوظاتی  چشم پوشی ميکنند
آش مردان " گفته اند که . آن روز يعنی روز محاسبه دير يا زود رسيدنی است. خواهند کرد که پندی باشد برای آيندگان

  .، آری دير پخته ميشود ، مگر حتمًا پخته ميشود و وای از روز حساب "دير پخته ميشود 

اهند کرد، مگر آن روز دير نيست و قرار معلوم عمر نکبت بار مردم افغانستان با آخند های ايرانی نيز سخت محاسبه خو
به کودال تاريخ سپرده ميشود و و خونين جمهوری اسالمی ايران به پايان خويش نزديک و نزديک تر ميشود و اين رژيم 

و مبارک ، در آن هنگام فرخنده و نيک . ايران و افغانستان و منطقه از گند اين رژيم مفلوک و منفور پاک خواهد شد
گماشتگان منفور و مفلوک و تاريخ زدۀ آخند های جنايت گستر جمهوری اسالمی ايران ، بکجا خواهند گريخت و در 

  !؟آغوش کی پناه خواهند برد 

   زما   بينی خطا ببند چو لب   گويند                                                   

 که تکليف ميکننداست ناصواب راهی                                    

  


