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در پورتال افغان جرمن آنالین  اننمایندۀ طالب ،جاللد  وداشخصی بنام   
 

 ! به پورتال محترم افغان جرمن آنالین

در این اواخر شخصی بنام جالل که عضو ارشد گروه تروریستی و جاهل طالبان است، خود را در  

پنهان نموده و عمالً برای گروه مزدور طالبان کار می کند. از شما تقاضا    شریف   عقب آیه های قران 

نوکران پاکستان و عربستان و انگلیس و امریکا بیشتر ازین فرصت  نوع  به عمل می آید که به این  

البان جانی،  و برای ط کند ندهید تا از دریچۀ نظر سنجی یک سایت انترنیتی ملی چنین به مردم خیانت  

 قاتل و مزدور بیگانه تبلیغات نماید. 

عمالً  مزدوری و مزدور منشی طالبان    د،یو گروه طالبان به امضاء رس  کایامر   نی با قرارداد دوحه که ب 

طالبان که با کفار قرارداد صلح بستند، همه روزه هموطنان و همکیشان خود را با نعرۀ هللا    شد.   ثابت 

اسالمی که طالبان از آن دم می زنند، به جز کشتار، وحشت، خونریزی، مزدوری،    اکبر می کشند.

  ی اسی از اسالم س  ی طالبان که جزئمعامالت مواد مخدر، چرس، فساد، بد اخالقی چیز دیگری نیست.  

.  اند   ی حقوق بشر و آزاد   ، یو دشمن دموکراس   یو ترق  شرفت یضد پ  ، یارتجاع  ی رو ین   ک یباشند،    یم

فرسخ ها به عقب انداخته    1990  ۀ آنها مملکت را در ده  ی و افکار قرون وسطائ  یان تحجر تفکر طالب

 .  است 

خطاب   " مستر جالل"  ازینرو  او را نگارنده و   است با کفار آقای جالل که مغرور قرارداد طالبان اینک 

این نوکر    نماید،می   تبلیغ می کند. توجه کنید به ارشادات  با پرروئی و دروغ پراگنی برای طالبان 

در دریچۀ نظرخواهی افغان جرمن آنالین نوشته اند )اغالط انشائی و    در روز های پسینپاکستان که  

 (: به حال خود شان گذاشته اند امالئی مستر جالل  

از اطراف کابل   م یکابل راپور مستق   ی ونهایز یتلوقبل نوشتم،    ی چند   کهی قرارمستر جالل نوشت: " •

جا شروع   ن یطالبان در یگزمه ها  ی که از وقت دند،یکه به دست طلباء کرام فتح شده به نشر رسان

و نه مسافر،    می کس، نه مق   چی برقرار شده که ه  یساحات، الحمدهلل طور  نیا  ت یشده، الحمدهلل امن

خوف و خطر    یپول ب   ی با بوج  توانند، ی دکانداران م  ی ترس جان و مال و اوالد خود دارد، که حت

 " . ند ی سفر نما

آگاهانه    . مستر جاللآن فتح کاذب را صحنه سازی کرده بودند   ]مستر جالل فراموش می کند که طالبان 

از خون انسان تغذیه می کنند و دهها هزار انسان را بی خانه و بی کاشانه    از یاد می برد که طالبان

هزار از ساکنان    30هلمند در همین روزهای پسین بیشتر از    های تنها در جنگ  ، به طور مثال  ساخته اند. 
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ند. طالبان دهها پل و پلچک، مسجد و سرک را در  ه ااز دست طالبان جنایت پیشه مهاجر شد  آن والیت 

 [ .و آنهم دوبار  مستر جالل به این همه جنایات طالبان کرام الحمدهلل می گوید  تخریب کردند. هلمند  

بد   د،ینمائی م  ه یجنگ شما تقو  ی طالب را برامستر جالل می نویسد: "  •   ه یتقو  یبه جا   له ینوسی که 

را گرفته    یرسم  تکارانیجنا   نی حکومت ناکاره و ناکام و مجرم، عقب ا  ن یروسه صلح و گم شدن ا 

 ." د ینمائ یم د،یشونت و نفرت را تشد خو

عت  ی]مستر جالل نمی خواهد بداند که طالبان بر خالف آنچه می گویند، نه قرآن را قبول دارند، نه شر

گردن شان انداخته شده، می    و نه سنت را، بلکه قرارداد با امریکائیها را که به مثابۀ طوق لعنت بر 

 پسندند. ازین جهت است که مذاکرات صلح به جائی نمی رسد.[ 

حمالت مجرمانه    ن ی هم طالبان، اصال به چن  ی کیو تاکت   یاز نگاه عقل مستر جالل می فرماید: " •

چوکره    انیو حام  انیو تفوق خود را بر مرب   ت یبرتر   یآنها هم از نگاه نظام  رایضرورت ندارند، ز

 " آنها.  زیمورال و پراگنده در حال گر ی ب  یرسد به چوچه ها  یثابت ساختند، چ  ،یداخل ی ها

]مستر جالل که فاقد عقل است، نمی داند که طالبان این نوکران زرخرید و حلقه به گوش پاکستان در  

با   دزدانه  بلکه  کنند،  تسخیر  را  حتی یک والیت  اند  نتوانسته  مدتهای طوالنی  این  بنیادگرایان  طول 

این    پاکستان و افراطیون عرب به قتل عام مردم کشور خود پرداخته و آنگاه پا به فرار نهاده به پاکستان 

 [ . به ویدیوی ذیل توجه کنید لطفاً  می روند.  وطن اصلی شان

icRkzEGOCw-https://www.youtube.com/watch?v= 

  ی انفجارات را خود حکومت اشرف غن نی که ا  د،یثبوت دار  یشما چ مستر جالل ادامه می دهد:"  •

ده ها عالم   که یانفجارات در هوتلها، منجمله انفجار ، یدر دشت برچ شگاهیزا مه یجر همچو  .نباشد 

  ح ی مردم، که همه را طالبان، کامال تقب   یدر محافل عروس  ای برد،    نی هوتل از ب   کیرا در    نید 

 ." نموده اند 

مستر جالل را نشان می دهد که مصداق مقولۀ "ناکرده چو کرده و کرده چو    چشم پارگی   ادعا،  ]این

است اسالمی که مستر جالل از آن دم می زند یعنی دروغ، خدعه، بهتان، در  ناکرده" می باشد. این  

و عمل طالب اندیشه  کالم  به    .انیک  مزدوری  بیگناه،  مردم  عام  قتل  انتحار،  انفجار،  به جز  طالبان 

 [ دارند.نپاکستان، انگلیس و امریکا و شیخهای عرب دگر کاری  

حکومت کورپت ساخته دست    ن یطرفدار ا ا یاگر شما عضو و  مستر جالل چنین ارشاد می کند: " •

در    دفاع یو ب   گناه یب   نی از قتل محصل  ی اشغالگران متشکل از دزدان، وطنفروشان و قاتالن که حت

  ی نجات از غرق ان شآءهللا حتم  یخس و خاشاک برا  جاد یافکار و ا  شی تشو   یبرا   ی درس  یصنفها 

 " !م ی شما هست ین ی قیکه ما دشمن   د،یخوب بدان د،یهست  د،ینما  ی نم  غیدر

مستر جالل حکومت افغانستان را متشکل از دزدان، وطنفروشان و قاتالن می داند که همۀ این صفات  ]

برای مستر جالل باید گفت که مردم افغانستان به نیکوئی  بر طالبان و به خود مستر جالل بر می گردد.  

پاکستان دشمنان قسم خوردۀ مردم افغانستان    و   امریکا  ،انکلیسولینعمت تان  ، طالبان و  می دانند که شما

 [ بنگرید.  به عکسهای ذیل لطفاً  استید. به تکرار ضرورت نیست. 
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 .از کیسۀ اجنبی نشخوار می کنند  ،این قاتلین ملت  ،طالبان

 

 . اجنبی نشخوار می کنند توبرۀ از   ،این قاتلین ملت  ،طالبان
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 شکمهای شان چنین باال برآمده.  ،این نشخوار ۀ در نتیج

 

 ارباب کمر نوکر را می بندد.
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  است ی و کنترول ر ت یبه وضاحت همنوا و همقدم و تحت حما  انیداعشمستر جالل ارقام داشتند: "  •

جاهالنه و خداناترسانه را قبول نموده    ت یجنا   ن ی ا  ت یحکومت تحت اشغال در کابل، مسئول   ت یامن

 " اعالن نمودند.  زیقاتالن کوردل و کورمغز را ن  ی اند و نامها

]مستر جالل که دچار مالیخولیا و هزیان گوئی است، خوب می داند که این طالبان اند که از سالهای  

می زند، و  سال دست شان به خون مردم افغانستان سرخ است. آنگاه خودش را به کوچۀ حسن چپ  

کس دیگری را جست و جو می کند تا بار این جنایت طالبانی را به گردن او بیاندازد. با حفظ اینکه  

داعش و طالب به قول عوام "سگ زرد برادر شغال است" و داعش و طالب در جنایت و خونریزی  

 .[ و نوکران انگلیس و امریکا اند برادران رضاعی همدیگر  

به اسالم پناهی مستر جالل فریب نخورده، تاریخ را مطالعه نمائید که انگلیسها  در اخیر باید گفت که  

که    چطور مالها را برای فریب مردم می گماشتند. کافیست به خیانات پیهم مستر الرنس چشم اندازید 

. مستر جالل از  سالهای سال به مردم نماز داد و سر انجام چهرۀ واقعی انگلیسی خود را نمایان ساخت 

 . "ای بسی شیخی که ارشادش موجب گمرهی است "کمتر نیست.  او 

 پایان 
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