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  کابل -  ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ جنوری ٢٦

  ل اندي گروه متعلق به اجانب  در جنگ افغانستان دخ٣٤
  

ه ي علیان مذھبي ده ھا حزب و جردارد که  یار م اظھیحکومت وحشت مل یت ملياست امنيل نامزد مقام ريرحمت هللا نب

 ی در افغانستان در خدمت استخبارات کشورھایمذھب اني و جریاسي حزب س٣٤ د کرد يکأ او ت.کنند یممنافع افغانستان کار 

 یا کابل از کشور ھیت دارند، اما برحسب عادت و رسم دولت مستعمراتي افغانستان فعالیفع ملت و منايه امنيه عليھمسا

  . آن نام نبردی استخباراتیمورد نظر و دستگاه ھا

 یت پولياز حماھا ت ي از اخبار ھا و سایشماريو تعداد ب یمذھبگروه  و یاسي حزب س ٣٠ش از يع شده بود که بي ھم شاقبالً 

 یق ميتشور جنگ افغانستان به نام جھاد درا جوانان ه برخوردار بوده که ي ھمسایکشورھام استخبارات ي مستقیئرھنماو 

 اول نصب نظام مزدور غرب در یدر سال ھا.  افغانستان حد و اندازه نداردیتيکه الف و گزاف مقامات امن نيعجب ا. ندينما

 مواد مخدره را در دست دارم و آن را به موقع برمالء یايست مافيمن ل"زد که  ی الف مهشي ھمی احمد جاللیکابل، عل

 ی متواتر و با غرور می نظاریامرهللا صالح الفوک شورا.  اشیائيست مافي شد و نه درک لیجاللنه درک ". خواھم کرد

ک بار نام آن کشور مداخله ي، اما قادر نشد که " کندیه در افغانستان مداخله ميکشور ھسمام  که کدام  يدان یما م"گفت که 

شرفت  در ي پۀنند و دروازيند تا صدمه نبيصحبت نمانقدر است که مجھول يا شھامت شان صرف ھميآ. گر را به زبان راند

ن شھامت نداشتند و ندارند ين بزن بھادر و پھلوان پنبه ھا کمتريھر سه ا .نده بسته نشودي شان در آی به روینظام مستعمرات

  ق اند؟ اجانب متعلی استخباراتیبه دستگاه ھا) به شمول خود شان(ن يس و چند معير، چند رئيند که چند وزيکه بگو

اگر شھامت ابراز نظر و .  به ستوه آمده اندیر ضروري غی ھای دو دل و گزاف گوئین نوع روش ھايامردم ما از

 را یگرءت افشايدانند که ممکن است استعمار صالح ین را ھمه ميالبته ا. ديزيد،  از الف زدن ھم بپرھي را نداریگرءافشا

  .   از امر استعمار کار شما را تمام خواھد کردیچي و سرپی روادهين صورت زياطورکامل به شما نداده باشد که در

 


