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 !و اهداف  لیوسا دشمن _ 
 

 رد .کرد میتقس یو دشمن خارج یاول به دشمن داخل یو کتگور یبند میدر تقس توان یرا م دشمن

 .افتیرا  ضیهم معذور و مر ایو  ریمزدور، اج توان یم یدشمن داخل

و ُعمال دشمن با استخدام توسط دشمن و  رانیاز اج ای توسط عده یدولت یتصاحب چوک ،یاندوزمتاع و زر  کسب

 هیمجاور فرصت خلط همسا یها در کشوها المدت افغان لیاقامت طو انیجر در دیتطم و تهد یسهایک یایاح ای از عده

 اتباع و افراد نیو ساختن ا انهیم یایآس یکشورها ایپاکستان و  ران،یمجاور مانند ا یکشورها یها و از اتباع اصل

که توان ذکر و اثبات  هیافراد مجهول الهو . باشد یکشور ما م یاسیس جیدر سترح طاالصل مانند اشخاص م یخارج

 ساخته شده اند.  یاسیاز  افغانستان ندارند اما در افغانستان کارشناس و شخص مطرح س را شینسل خو دو

به قوت پول رشوت  ای تان و عدهشان در افغانس ۀپول و به زور مطبوعات دست داشت زور هفرصت را باز هم ب نیا

  د!حاکم استفاده برده ان ییایاز مواد مخدره و روابط ماف دیو عوا انتیو خ

 .افتی توان یمشخصات را م نیاز یبخش ېگرید ای شخصات و در عدهم نیتمام ااشخاص  یوجود بعض در

حاصله از گفتار و کردار   جئنتااشخاص و  یاتهامات را به علت گفتار، مواضع و عملکرد ها نیو ملت ا یعاد مردم

اتهامات را با مستندات  نیا یو استخبارات یمستند سازند و اما ادارات کشف توانند یم لشدشمن و عم ریدشمن، اج

 .مستند سازند توانند یمستندات م ریو سا یِسر یها و فلم یمال یدرآمد ها

اف و آن اهد گریبحران به بحران د کیاز  ،گریتشنج به تشنج د کیاز  و کشاندن افغانستان بردن

 نیاز ُقماش متعصب ش،یخو لیو ذل فیکث یآنرا در وجود ُمهره ها رانیاند که پاکستان و ا یمقاصد

 زانسا نهیزم ریها، منصور ها و سا یمیالرحمن رح بیبهزاد ها، مج ها، یچون پدرام یو سمت یقوم

 .سازند یم یر عمل پیاده نموده و  عملمعذوران، د ایو  میمستق نانهئدست دوم و سوم با تعهد خا

کامل  نیقیه ب  د،ینما یبانیپول دادند که از پدرام پشت یسفر رسم کی در یو یبرا یرانیجناب اسپنتا که منابع ا مستند

 یرو لګبه خاطر  زیافغان نۀ ه شدساخت ګبزر ونیاسیبه س یکګ یبوج یها پول . ستیاسپنتا ن یمنحصر به اقا
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 نیقیسلسله به  نیدر زیها و ... ن یوبیر، آیالل ر،یظاهر قد ون،یهما ونیهما ری. مواضع اخستیشان نبود و ن یبایز

 .روند یبه شمار م

رف ط در آنانستان تحت اشغال پاکستان امروز افغ یها نیزممطمئن شود و به پشتون و افغان در سر دیبا پاکستان

ن بفهماند که پدر وط دیبا لهګو مار نیاباس ک،ټمو تا او در مجموع به افکار افغانستان کامل از آ ورندید یخط فرض

 تیهو کیوجود دارد و نه افغان  یرسم یزیآن افغانستان به نام افغان چ نه از تواست و نه در ریګافغانستان ات د

 .است

کرد. تا در موضع  جیخط بس کیدر  راستا نیرا در شیخو میمستق ریو غ میو امروز، مستق روزیتمام اجنتان د لذا

 لیو ذل فیچنان استدالل سخ با نانهیخا نیاست نیاز ی. کسانرندیو با عزت قرار گ یخیو تار یمل تیهو نیا هیواحد عل

  .میسخت تعجب کرد شان ۀبندیفر خودو  و سر درآوردند که به استدالل احمقانه دنیسرکش

ه بحران بحران ب کی، از گریتشنج به تشنج د کیاز  دیباکابل را  تیو پاکستان هردو افغانستان و حاکم رانیا یبل

 .مواد خام را نداشته باشد آب و برق، استفاده از معادن و ۀادار یپروژه ها قیتا  کابل فرصت تطبببرند  گرید

غرب  و کایو امر رسدن رانیتا نوبت ا هدارندګن  رینگیو غرب را در افغانستان چنان زم کایامر دیبا یهو روس رانیا

 .بردارد  . . و . هیمیکر ن،یها در اوکرا سر از دست روس

 یلبتفوق ط ینامرد پاکستان ادامه  دهد، برنامه ها انیبه نظام هیبه پرداخت جز دیجهان با گرانیو تفنگ د ګجن نیدر

 راتیو تأث قیبه زور عال هد، بلکبمان ینه تنها باق دیبا ریشده در ملک غ جادیپاکستان در منطقه اِعمال شوند و پاکستان ا

بدون  و لیفلسطین بدون سالح ثق  تیآن زمان مانند حاکم ۀده شددا یهاوعده  نددوران جهاد توسعه کند و افغانستان مان

 12 قیبه تعو داده شده به افغانستان و آنهم اراتیمدرن داده شده به پاکستان و ط اراتیباشد. ط ییهوا یجنگ یروهاین

 .افغان استبه آبرو و عزت ملت  گرانیدتجارت  نیسال در چوکات هم

 :تا  دامل بحران و تشنج وجود داشته باشبحران و عو دینطقه بام افغانستان و در

 باورمند باشم یخارج یروهاین به ضرورت وجود نم تا. 

 شودن نیتأم یمنطقو و یافغان یتا اخوت اسالمنام قوم و سمت بزنم ب شیخو برادر ۀکل و به سر دیبا من تا.  

و  یکشور و منطقو کیدر سطح  ،یداخل ک،یخورد و بزرگ، دور و نزد یاهداف و برنامه ها نیتحقق ا یبرا

 یعزت و ب یب زمامداران تکاران،یو جنا ستانیسکتار ،یمذهب ،یکور و کر  قوم نیمتعصب ن،ینئوجود خا یجهان

 .و ... ضرورت است بیپرنس

ساحه مصروف  نیچوکات و درهم نیو دون همت در هم لیافراد ذل ریها و ساها، بهزاد و منصور یو پدرام پدرام

با چوبک زدن در  واغواء  زیو کم تجربه را ن یاز جوانان احساسات ای تشنج، بحران و تعصب اند و عده  ها، انتیخ

 .دان دهدا بیساخته و فر ینان ۀخود لُقم یکثافات ُحکام سابق برا

 عبدالرحمن خان بعد ریام اند.  دهیبسته کرده و به قدرت رسان یترکمن و شمال ک،یعبدالرحمن خان را مردم ازب کمر

ا ر یهمچنان مقاومت مردم افغانستان مرکز یبرطرف کرده. و لیوسا نیتر دیبه شد افتهیمانع خود  یبه خاطر بقا
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 یو تعصب در برانداز نهیشان با ک ینواده هااز  ای هه عدکرده ک یفرار تهیسرکوب و عدهء شان را به مشهد و کو

 .مصروف اندز در داخل و خارج  از افغانستان افغانستان امرو

د تا ش یداد و قربان ی... قربان یعرب ۀاب. و حکومات متح . .یخاندان شاه تیامن نیخاطر تأمه که ملت ما ب دیدانیم آیا

 فشار را بر آن حکومات کمتر سازند؟ یعرب یکشور ها یجهاد یروهایبا مصروف ساختن  ن

اند به خاطر  یشان است تا مردم ما را که در خط مقدم قربان ۀبیوج هحال کمک به مردم افغانستان، کمک نه بلک لذا

 .کنند بهیوج یمنافع خود شان که هم هست، ادا

کرد، با  صیخورده را تشخ بیمن و فردرک کرد، منطق آنرا عام ساخت، دش دیرا با ایقضا تیو ماه قیحقا نیا لذا

  .کرد دیافشاء  و تجر دیاز آب کش یو دشمن را مانند ماه یریتنو خورده کار بیفر

الخره متناسب عمل ابرامد و  ب زیرګ وبه من چه  استِ یاز س ،ساختروشن  انیم نیارا در  رانیګخود و د اهیګجا و 

 .کرد یجد

 !افغانستان یخیتر او تارـوي س ېد یدـژون

 !افغانستان و  افغانستان مردم دشمنان بر مرگ

 قیمن هللا التوف و

 

 

 

 

 

 

 


