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 2021/ 22/07          درد مند    : ارسالی

 ؟؟؟  » حقیقتی حیرت آور «به ارتباط  نوشته 
 

[07:59 ,21.7.2021 ]N  : 

نقل  ل  اپورت  در ذیل خدمت خواندگان    ندنوشته بود  بر آنخوانندگان  تبصره را که یکی از  » حقیقتی حیرت آور «  ذیل    به ارتباط  نوشته  
حد و سازمانهای مدافع  با خدمتگاران بنام ملل متجهانی  بخصوص هم اکنون که قدرت های بزرگ    جالب بودچون  .  تقدیم است مطابق اصل  

 تشریف دارند.  وذلیل جنایتکار    ، فریبکار   ، از تصور بدور تا چه حد محیل  بشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   می نویسد که چنین  فوق  این فریب نامه  در جواب هموطن آگاه   این
 

 :  است  پنهانتا بدانیم که در پشت این نوشته چه  کنمیگک را خدمت تان عرض م قصهتشکر از ارسال این نوشته ،  
مثل دیگران  که  به اعدام گاه ببرد و  اورا    ندمحکوم به اعدام بود اورا  دست بسته بدست عسکر مؤظف سپرد  یکس

 د.  اعدام کن
 شیعسکر مؤظف شده افتاد پاها  یپاها  ریبز  چارهیب   یتنها شدند. اعدام  ی در راه بطرف اعدامگاه عسکر و اعدام  یوقت

 گفت :   شیو برا دیبوسبار ررا با شیکرد رو هیگر کجایعسکر با او !  من بیگناه هستم دیکشرا بوسه زد و گفت مرا ن
چراکه   ستیساخته ن  یزیاز دست من چ ،من معذورم و مأمورندارم ،  یسر دشمن چیسرم ، برادرم،  من با تو ه تاج
 است. آمده   یامراعدام شما از باال جا ستیشما در دست من ن دنیبخش  نامکا
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در  امریکا  باخت  سبب کهکرد  امریکای با شهامت ایستادگیسیاست منفوره در برابر  افغانستان می بینیم که  حاال

در برابر  راخود و افغانی  ی وایرانی نپاکستا شکاری برای جبران این باخت نوکرانامریکا  . شدآسیا میدان جنگ 

  به یاعداممنحیث  ، شده استشناخته گورکن امریکا در منطقه که دولت ملی افغانستان را  . لح ساختسم دولت ملی

  ی ساخت امریکا را بنامگرگها  اما در پشت این سناریو  .گذاشتفرار پا به سپرد ودر ظاهر امریکا  رانیپاکستان وا

تا با یک تیر    انداخت.  افغانملی دولت بجان درن با اسلحه م  را شده از قبل ساخته  داعشو   طالب، ده عالقا ، یجهاد 

 کشور های فقیرمواد خام  در غارت وهم  د کن بدنام (شداب اسالمن که دی) عقاید مردم را همچند فاخته را شکار کند. 

  که . چرادسازند ـ  ک سیایی رااکشور های درحال رشد سریع  رشد  د جلوبتوانآن در کنار    .باشددست باز داشته 

از روز اول آمدن   که.  بدست آسیایی هاستنزدیک  ندهیدر آاش سقوط  که میدانست ندر رأس امریکا مغرور  استعمار

از    یانکلیس کهنهکشی   بدنبال انتقامبا افغانها  ، بجای همکاری باش ها مغرور قدرت خودهمچون اوتان اش در افغانس

 بقول سعدی :زد از پشت خنجر   بار باررا  غانفعمل کرد وملت ار افغانستان د بسیار نامردانه  ،افغانملت 
 ان و دست گرگی ـید از دهـرهان  زرگی ـــوسپندی را بـــشنیدم گ 

 ید ـــالــوسپند از وی بنـروان گ  ارد در حلقش بمالید ــشبانگه ک
 زیر نقاب دموکراسی (   اما )      چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی   که از چنگال گرگم در ربودی 

ازدستش بر میامد بر افغانستان که  هرجنایتی را    .میترسیدافغانستان  مردم    ارادۀ  از  است    خائیفهمه جا  خائین  ون  چ
که    نداو کر  مگر کور  متحد    ملل  های مدافع حقوق بشر با سازمان  که سازمان    مطرح می شودسوال      .تحمیل نمود

مدافع    یسازمان هاتمام    با  متحد    سازمان ملل    یول  قرار دادغرب در راه تباه کردن  امریکا وبنام      دریقل  ملت را    کی
 اند.   تشریفکورل الگنگ ومرگ خود را خورده اند که سرتاپا  یسرمه امگر ..و ..و حقوق بشر

داده اند و  سرزمینها را از سوریه تا افغانستان در آتش جنگ قرار    ،آنها می بینند که گرگان درنده وحشی شده غرب
 ید.آ مین براما ازین  سازمانهای عوامفریب صدای ند. کشی دارهی انسان 
که افغانستان سبب آزادی های گسترده   حتم داشته باشم  توانمیم  یول  ندی بب  می    دیضربه شد  انیم  نیافغانستان دربا اینکه  

 ست.  ا سپردهملت افغان   بهباز را رسالت افتخاراین خداوند  .خواهد شد اسیاءانسانی در 
 فریبنده غرب  یشعار دموکراسبزودی پوزش بخاک مالیده خواهد شد. است  دهیبال کشرب غبی حیاء مورچه زردک 

  ند طالب و داعش اسامی ا،  انرپاکستان وای  .    شده است  لیتبد   یدموکراس  ششدر پنهان به شعار غارت جهان در پو
 بنده یفر  یها  یدموکراس  نیا  گریدپنهان است. اوضاع کنونی افغانستان به جهانیان ثابت کرد  که    هاکه غرب در پس آن

دوباره  را  ما    زده    آورده نتوانست ولی نامردانه ازپشت ملت زخمتاب    افغانستاندرمستقیم  نخواهد داشت. غرب  بازار  
 . مضیقه قرارداده استدر 

متوجه    دارندحاضر    را در حال    یترق    عیکه اهنگ رشد سر  نیچ  ویزیا  لما، هند و  ، سنگاپور  ایزیاندونازآنجایکه  
 ند. شده انیک استعمار غرب  اتیجنا

 .دارم جهان از خود صاحب دارد  نیقیاست .   خورشیدطلوع  دیامشب  بعد از هر بقول معروف
  قت ی»حقرا بنام    یدروغ   خواهدیم یریفق با نام مظلومانه    یعنی   «  یر ی»فقنام     ریزاستعمار    که    فوقحاال به  نوشته  

  نتی مردم پاک طو  بدور ساخته  غرب  جنایات    از    بی فربا    فانهیظر  اریبسمردم را  توجه  جابزند تا    اور «   رتیح
را گ م    یاصل  انتکاری جنا  یاندازند. تا رد پا یرا بگردن خود مسلمانان مال وتمام هللا وب   ندینما   ییرا مغز شومنطقه 

 کرده باشند.
جلب  غرب    کنونیهای  قارون ها ونمرود  بجای پیامبران کرام چرا توجه مردم را به جنایات    ن فریبندهین داستادر

 نمیکند؟؟؟؟ 
د که دموکراسی متظاهر  گردبرایتان واضح تا مراجعه کنید دسته های تروریستی به اصطالح اسالمی لطفا ًبه پیدایش 
  . نظیر آن را سفاک ترین دوره های تاریخ استشده  بیشرمانه علیه انسانیت بیغرض و بیگناه جنایات چه  غرب سبب 

 . است دیده ن بخودبشر
نشانه  که    زده شد،ز جانب ملت عراق  ار اصل  زده شد دامریکا    منتخبجورج بوش رئیس جمهور   روی کفش که به  

که تحت  انیآن   است .  منطقهدر  تاریخ  حماسه  بزرگترین    بیداری ملت هاست . هم اکنون افغانستان در حال  ساختن  
   . ندداربازی  مردم  خدا  ودین   وبا  .  حمایه نمی کنندرا  کنونی افغانستان  دولت    ،  تآثیر تبلیغات امریکا و نوکران امریکا

دوران امانی درحال تکرار شدن  . آنها ابدی خواهد ماند روسیاهی برای لیبیاد داشته باشند که زمستان درگذر است و
 است.

   .د آمدنخواهبیرون باز سربلند آمده  و  سربلند از مشکالت بیرون   ههمیشسقوط نمیکند افغانها  افغانستان 
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