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رئیس جمهور!

کااااربران

برخااا
فیساوک :

محمد اشرف غن
ییروهای هواي

رئیس جمهور ،در مراسم همايش
کشور از معصو

وزارت دفاع به عنوان کس
تاريخ به خ
به گ ار

ستای

ی سرمرست

ياد کرد که یامش در

زرين یوشته خواهد شد.
خاریگار آرمان ملا  ،ايان یظار و

بطف آقای غن

یسات به ستای

ی با واکنش هاای

تند کاربران رسایه های اجتمااع

اده
مقاباب شا

است.
خابد احمدی در برگه فیساوک ا
بیشتر به يک شوخ

و مسخره گ

به گفته وی ،ستای

م

اور یساات باه ساتای
یوشته است که اين یظر رئیس جمها

ی

ماید تا واقعیت.

ی هیچ کاری به یفع مرد

و کشور ایجا

یداده است که یا

وی به خا

زرين یوشته شود.
آقای ابطاف یظر داده است :از اين که ستای
گرفته یتوایست بايد یا
شمارة ي صدو هفتاد
و منجم

معاهدة ینگین دید غوری که از ساوی
اتان وحشا و با
گالب منگب با تروريسا
رحم به امضا رسید ،ساب شد که ااباان
در آن خطه سنگرهای مستح م بساازید و
در ف ر اشغال منااق ديگر شوید.
اياان میمااان ،کااه ح وماات آن را
هیچگاه توجیه کرده یم تواید بسایار
آگاهایااه از سااوی کسااای کااه حااام
ارای
اتند و با
ااباان در درون یظا هسا
شا ه های استخاارات جاسوس م کنند
و حافظ منافع و عمل کنناده بریاماه
اه ایاد ،باه
های آن یهاد ها در منطقا
اا هاراس
اد تا
امضا رسیده و تاال داریا

با کسب تجربه از گذشته ها ،زماای
اان
که يک افسر یظام در برابار ااباا
از قااعیت کار بگیرد و هراس افگناان
د در برابار آن
را یابود ساازد ،فاورا
توائه م شود و صدها مشا ب بارای وی
ايجاد م گردد.
اه در
ات کا
ادها تروريسا
اه صا
امروز با
زیدان ها وجود دارید و جنايات و آد
کش شان ثابت است و محاکم ثالثه برای
آن ها اشد مجازات را الز دایسته اید
اما اين ح م دادگاه را یه کرزی عمل
ساخت و یه غن م خواهد عمل شود.
بنابر گفته های برخ از آگاهان آن

وی به خ

اه هاای بار
ی جلو تخريب مايا

زرين یوشته شود!!

به همین گویه خایم یجیاه گفته است :شنیده ا
و مم ن است

ار
اع با
قطا

االن را
در بغا

که ستای

ی يازیه (شوهر خواهر) غن

است

ص4

واردات ا

بطف را به همین منظور در حق ستای
اينآب
شهر کابب و کماود
بساایاری از خاشود.
اایواده

ی روا داشته است و بايد در اين ماورد تحقیاق

یوشته که قرار است يک کتاب فرمايش

آريایفر در همین رابطه به شوخ
ها را در شاهر یثار
کاباب
فرسااریگ (زرين ) دارد برای کارکردهای تیم غن و کرزی چاپ و یشر شود؟
به مش الت ااقتويژه که
قابب ذکر است که بسیاری کاربران فیساوک در مورد ستای ی یظر منف داده ایاد و وی را
مقابب ساخته است.
هیچ یوع مادا
مستحق
خاریگاار

به گا ار
آرمان مل  ،قطع بار
و کماود آب بارای آن
عده از باشانده گاان

یم

دایند.

با ياک قلام

افگنااان در بخشاا از ساارزمین هااای
کشورما تسل کامب میدا کنند.
اب و
اهر کابا
اان شا
انده گا
اروز باشا
اما
شهرهای ديگر در حاب که باا گوشات و
اان
موست شان دردهای یاش از اين میما
خاينایه را احساس ما کنناد وبا در
اان اابااان در دوبات ،آن
برابر حامیا
انش قایویمناد
گویه کاه الز اسات واکا
یدارید و به آن ها اجازه م دهند که
ااهر
با گردن های بلند در رسایه ها ظا
شوید و به کار شان ادامه بدهند.
اژه
ح ومت آن گویه کاه یمايناده ويا
االحات اذعاان
رئیس جمهور در اماور اصا
داشاات ،ارادة ساارکوب تروريسااتان را
یدارد و فق با شعار بسنده م کند.

ااری را
االت ایتحا
افراد ااباان کاه حما
سازمایده م کنند و بیگناهان را به
این زیادان هاای
قتب م رسایند از هما
کشااور بااا همااان ف اار اابااب مااروری
مقامات ،آزاد شده اید.
اان از ساوی
اين حمايات هاراس افگنا
ااب شاده کاه
ات سا
حلقات در درون دوبا
اا جاروت و بادون تارس و
تروريستان با
هراس وارد شهر های ب رگ شوید و دسات
به جنايت های خطریاک و خویین ب یند.
انامه هاای برقا و
عد توزيع شناسا
یپرداختن به اصالحات یظا ایتخاباات
که يک ضرورت مل است باازهم از ساوی
همااین ااباااان یفااوذ داده شااده در
یهادهای ح اومت  ،ساازمایده شاده و
مایع ش ب گیری يک یظا مرد سااالر و
با اعتاار در کشور ما م شوید.
آن مقا استخاارات امري ا که از
سقوط سیاس یظا سخن زده است در اين
اه بادون تحلیاب و
حد ب عقب ییسات کا
دبیب یظر داده باشد.
اگر ح ومت در تعامب شان باا هاراس
افگنااان تجديااد یظاار ی نااد و در
یابودسازی تروريستان از قااعیت کاار
ات مارد را باه
یگیرد و باور و حمايا
اه
خود جلب ی ناد و اصاالحات الز را با
وجاااود ییااااورد و کمیسااایون هاااای
ایتخابات را که ساب ب ع تا مارد
اد،
افغایستان در سطح جهاای شاده ایا
منحااب ی نااد و زمینااه را باارای يااک
ایتخابااات شاافاف و عادالیااه فااراهم
یسازد ،به صورت حتم یظاا ساقوط ما
کند و وضعیت مرد ما بدتر از وضعیت
مرد سوريه خواهد شد و آیگاه هیچ کس
ادامت،
اید و یا
اد رسا
اا یخواها
اه دادما
با
مشاایمای و افسااوس باارای مااا سااودی
یخواهد داشت.
اويد و
مس آهای مرد ! دست به کار شا
اه
با حرکت هاای مادی و قایویمناد با
ح ومت فشار وارد کنیاد کاه خاود را
اصالح کند و در خ منافع علیای کشاور
در حرکت شود.

منازل مس وی کاه آب
شان از سوی شا ه های
آبرسااای تاا مین ماا
شود ،به يک مش ب جدی
و ااقت فرساا تااديب
شااده و صاادا و فغااان
شان را بلناد سااخته
است.
باشااااانده گاااااان
م روريان ها کاه باا
قطع بار ازبی ساتان
با کماود و حتا یاود
آب به مدت چهاار روز
رو باااه رو بودیاااد،

مجااااور شااادید کاااه
امارتمااان هااای شااان
ترک کنند و به خایاه
اقارب و دوستان شاان
مناه بارید.
برخ از باشنده گان
م روريااان هااا کااه
مجااااور بودیاااد در
امارتمااان هااای شااان
باشااند ،باارای رفااع
حاجت شان جای مناساب
ییافتنااد و چنااد روز
را زير فشار باه سار
بردید و ضمن بد گوي

از ح ومت وحدت ملا ،
تقاضا کردید که بايد
بااه اياان مشاا ب شااان
رسیده گ شود.
سااایدمیالد باشااانده
م روريااان سااو بااه
آرمان ملا گفات کاه
اشرف غن رئیس جمهور
در حاااااب قااااابل
هنگا مهمای
ازبی
در خایااه معاااون اول
خود یو جان کرد کاه
در م روريان هاا ياک
قطره آب میدا یم شد

و باشاانده گااان آن،
روزهای سخت را سپری
کاارد وباا مقامااات
ح ومت مصروف مسات و
خو گذرای بودید.
ااه
ااین گویا
ااه هما
با
باشاانده گااان کارتااه
ماااروان ،دهم یاااگ،
خیرخایااااااااه و ده
افغایاااان و برخااا
منااااق ديگاار مااس از
قطع بین های بر باه
کماود آب شديد مواجه
شده اید و هر روز در
حق ح ومت دعای بد م
کنند.
در همین حال ،شاا ۀ
یهادهاااای مااادی و
فعابین سیاس  ،بارای
ح ومت ساه روز مهلات
دادید تا بار کاباب
را وصااب یمايااد؛ در
غیر آن اعضای شاا ه،
باار منااازل رهاااران
ح ومت را قطع خواهند
کرد.
مخابفان مسلح دوبت،
اای بار
مايه ها
برخ
ااااد
ااااۀ دیا
در منطقا
شهابابدين واليت بغاالن
اوده ایاد
را تخريب یما
اا
اار وارداتا
ااه با
کا
ازبی ستان باه کاباب،
از حدود سه هفتاه باه
اين سو قطع شده است.
فااايض عظیماا عضااو
شااا ۀ یهاااد ماادی و
فعابین سیاس  ،ديروز
در یشساات خاااری اياان
یهاااد کااه در کابااب
برگاا ار شااده بااود،

