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شده به دست سوم، بر  سر انتقال هر  لیتمو یگرید ۀپُر و کاک رانیموتر دربست را سپاه پاسداران ا نیچند روزانه

 یر عادمساف کی یۀپل خشتي کابل رسانده،  دو چند کرا ریاز بندر اسالم قلعه و ...  از سرحدات ایران تا ز ینیروئیه

 پردازد. یوعده داده و خوب م نیقندو چنالال  یکند.  بل یم افتیاز اسالم قلعه تا پل خشتي کابل را در

 و دهدیو چرا پولش را شخص در کابل م یداند که ك یآورد نم یم ینیروئیکه از اسالم قلعه به کابل ه یموتروان

 !ستیجالب هم ن شیخواهد!  برا یدانستن هم نم

 نیترانسپورت ا یداند، چرا کاکا یشود نم یآورده و انتقال م انیګاز اسالم قلعه به کابل مفت و را کهیا ینیروئیه

کند.  یم زین ریخ یکرد که مفت انتقالش داده و ممنون احسانش است و به كاكا دریور دعا شیهمرا یقدر جوانمرد

 .ردګی یخدا نم یرضا یموش از برا ـربهګو  ستین راتیو خ ریخ استیداند که در س ینم نيیروئیه

 ۀچاریافغان و افغان ب انیقربان و گرانیداعش و طالب د گران،ید نیمو  یمرم گران،یتفنگ د گران،ید یها یباز نیا

 افغانستان و  خارج از آن است. نیسرزم

 است. لیپروسه در حال تکم نیو ا دیخاردار، خندق، دروازه را در داخل کشورم و در داخل خاکم  کش میس

حاکم و ممثل دفاع از مصالح و منافع افغان صرف و صرف با الف  ثیشد، اما من به ح یسرباز وطنم قربان جنرالم،

خاردار و سرحدات در داخل  میدهم که س یدهم که:  من به کس اجازه نم یم بیو فر میوګ یو پتاق مصروفم،  م

 افغانستان بسازند.

 الف نزن. ادریب

 شدن است.  لیدارد و در حال تکم انیعرص جر نیدر کار

  افت؟یورطه چه نوع نجات  نیو از  ست؟یاما راه حل چ  د،یوګ یدروغ م جانب کیکه  میدان یم

 کار به اهلش!  سپردن

 یم یربانق یخال یبا صداقت احساسات ایاند و  یو روابط یراثیم ستند،ین یمسلک ایما  یتیو امن یاستخبارات مراجع

 رحم! یاله م؟؟؟یاعتماد کن یک به شوند.
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