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 ؟کند  کيست و چه می"کبير رنجبر"
  

  
  )کبير قيس( قيس کبير                               کبير رنجبر                                       

             

که سال ھا در خيانت و ميھن فروشی دست داشته و اکنون در )  است( يکی از عمال مزدوران پرچم بود "برجکبير رن"

خدمت به ًظاھرا مصروف کار وکالت و دعاوی حقوقی است اما در اصل کارش . خدمت امپرياليسم امريکا قرار دارد

او يک انسان زن باره است و به ھيچ يک از اصول اخالقی . استعمار جھانی است که برای ھمين منظور تربيه شده است

  .بند نمی باشديپا

 "کبير"شود که  در کابل شنيده می.  يکی از سفاکان ميھن فروشان پرچمی است"ازھر صمد" برادر "کبير رنجبر"

ه نظر به معلوماتی که ب. شود که از خانم اولش است  ياد می"قيس کبير" يا "کبير قيس"نام ه لمان دارد بافرزندی در 

 سايت بی حيای افغان جرمن آنالن است که در خدمت سازمان صاحب "قيس کبير" و يا "کبير قيس"دست آوردم، 

  .لمان قرار دارد و بی حيائی را از پدرش آموخته استااستخباراتی 

بعد از .  ر شوروی بود و با يک خانم روسی ازدواج کرد که ھنوز ھم با وی زندگی می کند سال ھا د"کبير رنجبر" 

 و ديگر پرچمی ھا و خلقی ھا در خدمت امپرياليسم "حنيف اتمر"، "نورالحق علومی"تجاوز امريکا به افغانستان، مانند 

  .يفه نمودامريکا قرار گرفت و مدت چھار سال در شورای دولت مستعمراتی کابل ايفای وظ

که مردم متوجه فعاليت ھای استخباراتی او نشوند،  برای اين.   طور منظم به سفارت امريکا رفت و آمد دارد"کبير" 

تن بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، صد ھا . لوکاله باز کرده است تا  خود را مصروف امور حقوقی جلوه دھدايک دار
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ين فرصت ا ھم با استفاده از"کبير رنجبر"امپرياليسم غرب فروختند،  افغانی که خود را به "کی جی بی"عمال از 

  . خود را در خدمت امپرياليسم امريکا قرار داد که با دل و جان خدمتگزار است" خجسته"

رد و بزرگ دارد که با کمال بی حيائی فعاليت دارند و با پر روئی به حيات پر از  خ"کبير رنجبر"افغانستان ھزار ھا 

   .  دھند  ادامه میننگ خود

 

 

 

 
 


