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 !رانیاجنتان ا
 

 اولقسمت 
 

  داشت؟ اــرس ن وــموضع روش ن را چطور شناخت و در مقابل آنــئو خا یر اجنبـوكـو جاسوس، ن اجنت

 یاستخباراتت محرمانه به ادارا یها دیو بازد دی، دبه نوکران یمال یها ست معاش و پرداختی، لتیکارت عضو افتنی

  ت.هاس کشور یآن در وقت مناسب کار ادارات استخبارات یو افشا مجالس نیا یدشمن و مستند ساز

 ای را ندارند. عده یاراده، توان و قدرت کار نیما چن یتیو امن یکه ادارات استخبارات دهد ینشان م نیو قرا شواهد

 ییدشمنان افغانستان و دشمنان ملت افغان به مناسب باال یو استخبارات یمال م،یشان قرار تمام شواهد به کمک مستق

  .اند دهیدر افغانستان رس

و دادن پاداش در برابر مال و متاع  شانیدشمن دفاع از منافع دشمن و خدمت به منافع ا دانینوکران و زرخر ۀفیوظ

معلومات استخبارات و مراجع دفاع  ییاز معلومات و رهنمامردم افغانستان، من و شما که  اما و .از دشمن اند ایدن

 و میدشمن و مخالف منافع و مصالح کشور را بشناس ریدشمن، اج م،یتوان یچطور م میحروماز منافع کشور خود م

  م؟یکن دیررا افشاء و تج نئرسالت کرده و خا یو مردانه وار ادا رفتهگموضع  یدر برابر و

 نیاساس هم آن و بر یمبنا ست که برکشور ونیاسیمواضع و عمل اشخاص و س فتار،گما اقوال و  یراه برا انهگی

  .شناخت و به ملت افشاء کرد دیدشمن را باو اجنت  نئمستندات دشمن، خا

و علناً اظهار داشتند که ما در مخالفت و در مورد اعمار بند و نهر و  دفتنگن رایا یقبل سران دست اول نظام یچند

فرا  ۀب و مواد خام افغانستان استفادآسال از  ېها که سال رانیبه ا کیب و برق کابل در مناطق نزدآ یپروژه ها

 آنرا مهار کند و در افغانستان استفاده کند، در خواهد یم یغنس جمهور اشرف یکرده اند و حال رئ انگیو را یقانون

  است؟ پگدر کابل کدام  پگ نیداشت. ا میخواه پگکابل 

دالت همه رد و در خالف توافق و عدا ر در افغانستان مخالفتانهاو  ها بند اب تدر مخالف رانیس جمهور ایرئ نکهیا

 نیماند و ا یتفاوت نم یب یجناب اشرف غن و اقدامات ریو در برابر تداب کند یرا استفاده م یب و مواد خام افغانآ
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 یم ونیهما ونیشد که هما نیهم جهینت کند، یم دیدته ېعلن رانیکه ا رگیها مورد د و ده اظهار داشت.  یرا علن

  .شد دینبا  رانیکه مانع رفتن آب هلمند به ا دیوگ

 حال ملت نکیا د،یرساول پارلمان افغانستان  تیبه رشوت دادن به معاون ونیهما ونیکه هما فتندگیم روزید رگا

 .اردد رانیمتقابل به ا پاداش و خدمت یو نکیا قدرت رساند ورا ب ونیهما ونیهمابود که  رانیپول ا نیمستندات دارد که ا

در افغانستان ثمره و بهره  رگیصدها مورد د یها و حت و ده ونیهما ونیخوب در انتخاب هما یذارگه یاز سرما رانیا

  !باشد که ان شاء هللا است داریب دیملت با ساخت.  داریرا افشاء و ملت را ب نیماست ا ۀهمکه بر کندیم یبردار

 دارد ادامه

 
 

          
 


