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صالح الدین سعیدی

دشمن _ وسایل و اهداف!
دشمن را می توان در تقسیم بندی و کتگوری اول به دشمن داخلی و دشمن خارجی تقسیم کرد .در
دشمن داخلی می توان مزدور ،اجیر و یا هم معذور و مریض را یافت.
کسب متاع و زر اندوزی ،تصاحب چوکی دولتی توسط عده ای از اجیران و عُمال دشمن با استخدام توسط دشمن و
از عده ای احیای کیسهای تطم و تهدید در جریان اقامت طویل المدت افغان ها در کشوهای مجاور فرصت خلط همسایه
ها و از اتباع اصلی کشورهای مجاور مانند ایران ،پاکستان و یا کشورهای آسیای میانه و ساختن این اتباع و افراد
خارجی االصل مانند اشخاص مطرح در ستیج سیاسی کشور ما می باشد .افراد مجهول الهویه که توان ذکر و اثبات
دو نسل خویش را از افغانستان ندارند اما در افغانستان کارشناس و شخص مطرح سیاسی ساخته شده اند.
این فرصت را باز هم به زور پول و به زور مطبوعات دست داشتۀ شان در افغانستان و عده ای به قوت پول رشوت
و خیانت و عواید از مواد مخدره و روابط مافیایی حاکم استفاده برده اند!
در وجود بعضی اشخاص تمام این مشخصات و در عده ای دیگرې بخشی ازین مشخصات را می توان یافت.
مردم عادی و ملت این اتهامات را به علت گفتار ،مواضع و عملکرد های اشخاص و نتائج حاصله از گفتار و کردار
دشمن ،اجیر دشمن و عملش می توانند مستند سازند و اما ادارات کشفی و استخباراتی این اتهامات را با مستندات
درآمد های مالی و فلم های ِسری و سایر مستندات می توانند مستند سازند.

بردن و کشاندن افغانستان از یک تشنج به تشنج دیگر ،از یک بحران به بحران دیگر آن اهداف و
مقاصدی اند که پاکستان و ایران آنرا در وجود ُمهره های کثیف و ذلیل خویش ،از ُقماش متعصبین
قومی و سمتی چون پدرامی ها ،بهزاد ها ،مجیب الرحمن رحیمی ها ،منصور ها و سایر زمینه سازان
دست دوم و سوم با تعهد خائنانه مستقیم و یا معذوران ،در عمل پیاده نموده و عملی می سازند.
مستند جناب اسپنتا که منابع ایرانی برای وی در یک سفر رسمی پول دادند که از پدرام پشتیبانی نماید ،به یقین کامل
منحصر به اقای اسپنتا نیست .پول های بوجی ګکی به سیاسیون بزرګ ساخته شدۀ افغان نیز به خاطر ګل روی
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زیبای شان نبود و نیست .مواضع اخیر همایون همایون ،ظاهر قدیر ،اللی ،آریوبی ها و  ...نیز درین سلسله به یقین
به شمار می روند.
پاکستان باید مطمئن شود و به پشتون و افغان در سرزمین های افغانستان تحت اشغال پاکستان امروز در آن طرف
خط فرضی دیورند و در مجموع به افکار افغانستان کامل از آمو تا اټک ،اباسین و مارګله باید بفهماند که پدر وطن
افغانستان ات دیګر نه از تواست و نه در آن افغانستان به نام افغان چیزی رسمی وجود دارد و نه افغان یک هویت
است.
لذا تمام اجنتان دیروز و امروز ،مستقیم و غیر مستقیم خویش را درین راستا در یک خط بسیج کرد .تا در موضع
واحد علیه این هویت ملی و تاریخی و با عزت قرار گیرند .کسانی ازین استین خاینانه با چنان استدالل سخیف و ذلیل
سرکشیدن و سر درآوردند که به استدالل احمقانه و خود فریبندۀ شان سخت تعجب کردیم .
بلی ایران و پاکستان هردو افغانستان و حاکمیت کابل را باید از یک تشنج به تشنج دیگر ،از یک بحران به بحران
دیگر ببرند تا کابل فرصت تطبیق پروژه های ادارۀ آب و برق ،استفاده از معادن و مواد خام را نداشته باشد.
ایران و روسیه باید امریکا و غرب را در افغانستان چنان زمینگیر نګهدارند تا نوبت ایران نرسد و امریکا و غرب
سر از دست روس ها در اوکراین ،کریمیه و  . . .بردارد.
درین جنګ و تفنگ دیگران جهان باید به پرداخت جزیه به نظامیان نامرد پاکستان ادامه دهد ،برنامه های تفوق طلبی
پاکستان در منطقه اِعمال شوند و پاکستان ایجاد شده در ملک غیر باید نه تنها باقی بماند ،بلکه به زور عالیق و تأثیرات
دوران جهاد توسعه کند و افغانستان مانند وعده های داده شدۀ آن زمان مانند حاکمیت فلسطین بدون سالح ثقیل و بدون
نیروهای جنگی هوایی باشد .طیارات مدرن داده شده به پاکستان و طیارات داده شده به افغانستان و آنهم به تعویق 12
سال در چوکات همین تجارت دیگران به آبرو و عزت ملت افغان است.
در افغانستان و منطقه باید بحران و عوامل بحران و تشنج وجود داشته باشد تا :

 تا من به ضرورت وجود نیروهای خارجی باورمند باشم.
 تا من باید به سر و کلۀ برادر خویش بنام قوم و سمت بزنم تا اخوت اسالمی افغانی و منطقوی تأمین نشود.
برای تحقق این اهداف و برنامه های خورد و بزرگ ،دور و نزدیک ،داخلی ،در سطح یک کشور و منطقوی و
جهانی وجود خائنین ،متعصبین کور و کر قومی ،مذهبی ،سکتاریستان و جنایتکاران ،زمامداران بی عزت و بی
پرنسیب و  ...ضرورت است.
پدرام و پدرامی ها ،بهزاد و منصورها و سایر افراد ذلیل و دون همت در همین چوکات و درهمین ساحه مصروف
خیانت ها ،تشنج ،بحران و تعصب اند و عده ای از جوانان احساساتی و کم تجربه را نیز اغواء و با چوبک زدن در
کثافات ُحکام سابق برای خود لُقمۀ نانی ساخته و فریب داده اند.
کمر عبدالرحمن خان را مردم ازبیک ،ترکمن و شمالی بسته کرده و به قدرت رسانیده اند .امیر عبدالرحمن خان بعد
به خاطر بقای خود مانع یافته به شدید ترین وسایل برطرف کرده .وی همچنان مقاومت مردم افغانستان مرکزی را
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سرکوب و عدهء شان را به مشهد و کویته فراری کرده که عده ای از نواده های شان با کینه و تعصب در براندازی
افغانستان امروز در داخل و خارج از افغانستان مصروف اند.
آیا میدانید که ملت ما به خاطر تأمین امنیت خاندان شاهی . . .و حکومات متحابۀ عربی  ...قربانی داد و قربانی شد تا
با مصروف ساختن نیروهای جهادی کشور های عربی فشار را بر آن حکومات کمتر سازند؟
لذا حال کمک به مردم افغانستان ،کمک نه بلکه وجیبۀ شان است تا مردم ما را که در خط مقدم قربانی اند به خاطر
منافع خود شان که هم هست ،ادای وجیبه کنند.
لذا این حقایق و ماهیت قضایا را باید درک کرد ،منطق آنرا عام ساخت ،دشمن و فریب خورده را تشخیص کرد ،با
فریب خورده کار تنویری و دشمن را مانند ماهی از آب کشید افشاء و تجرید کرد .
ت به من چه و ګریز برامد و باالخره متناسب عمل
و جایګاه خود و دیګران را در این میان روشن ساخت ،از سیاس ِ
جدی کرد.

ژونـدی دې وي سـتر او تاریخی افغانستان!
مرگ بر دشمنان مردم افغانستان و افغانستان!
و من هللا التوفیق
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