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اجنتان ایران!
قسمت اول
اجنت و جاسوس ،نـوكـر اجنبی و خائــن را چطور شناخت و در مقابل آن موضع روشــن و رســا داشت؟
یافتن کارت عضویت ،لیست معاش و پرداخت های مالی به نوکران ،دید و بازدید های محرمانه به ادارات استخباراتی
دشمن و مستند سازی این مجالس و افشای آن در وقت مناسب کار ادارات استخباراتی کشور هاست.
شواهد و قراین نشان می دهد که ادارات استخباراتی و امنیتی ما چنین اراده ،توان و قدرت کاری را ندارند .عده ای
شان قرار تمام شواهد به کمک مستقیم ،مالی و استخباراتی دشمنان افغانستان و دشمنان ملت افغان به مناسب باالیی
در افغانستان رسیده اند.
وظیفۀ نوکران و زرخریدان دشمن دفاع از منافع دشمن و خدمت به منافع ایشان و دادن پاداش در برابر مال و متاع
دنیا از دشمن اند .و اما مردم افغانستان ،من و شما که از معلومات و رهنمایی معلومات استخبارات و مراجع دفاع
از منافع کشور خود محرومیم چطور می توانیم ،دشمن ،اجیر دشمن و مخالف منافع و مصالح کشور را بشناسیم و
در برابر وی موضع گرفته و مردانه وار ادای رسالت کرده و خائن را افشاء و تجرید کنیم؟
یگانه راه برای ما اقوال و گفتار ،مواضع و عمل اشخاص و سیاسیون کشورست که بر مبنای آن و بر اساس همین
مستندات دشمن ،خائن و اجنت دشمن را باید شناخت و به ملت افشاء کرد.
چندی قبل سران دست اول نظامی ایران گفتند و علنا ً اظهار داشتند که ما در مخالفت و در مورد اعمار بند و نهر و
پروژه های آب و برق کابل در مناطق نزدیک به ایران که سال هاې سال از آب و مواد خام افغانستان استفادۀ فرا
قانونی و رایگان کرده اند و حال رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد آنرا مهار کند و در افغانستان استفاده کند ،در
کابل گپ خواهیم داشت .این گپ در کابل کدام گپ است؟
اینکه رئیس جمهور ایران در مخالفت با بند ها و انهار در افغانستان مخالفت دارد و در خالف توافق و عدالت همه
آب و مواد خام افغانی را استفاده می کند و در برابر تدابیر و اقدامات جناب اشرف غنی بی تفاوت نمی ماند و این
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را علنی اظهار داشت .و ده ها مورد دیگر که ایران علنې تهدید می کند ،نتیجه همین شد که همایون همایون می
گوید که مانع رفتن آب هلمند به ایران نباید شد.
اگر دیروز میگفتند که همایون همایون به رشوت دادن به معاونیت اول پارلمان افغانستان رسید ،اینک حال ملت
مستندات دارد که این پول ایران بود که همایون همایون را بقدرت رساند و اینک وی پاداش و خدمت متقابل به ایران دارد.
ایران از سرمایه گذاری خوب در انتخاب همایون همایون و ده ها و حتی صدها مورد دیگر در افغانستان ثمره و بهره
برداری میکند که برهمۀ ماست این را افشاء و ملت را بیدار ساخت .ملت باید بیدار باشد که ان شاء هللا است!
ادامه دارد
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