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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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  02/00/2013               میرعنایت هللا آشفته 
 

 افغان گرسعیدی سیاستمدار و تحلیل جنابخدمت عرایضی 
 از طریق پورتال ملی و مردمی افغان جرمن آنالین

 
فریاد دل ملت اسیر و خاموش "  عنوان " اعالمیه، پیرامون  سعیدیاحمد آقای عطف به نگارش خواندنى یى 

. آنچه مرا وا داشت در زمینه چند سطر به ادامۀ تحلیل وک آقای احمد سعیدی مطالعه نمودمدر صفحه فیسب را 
باشد؛  مي سعیدی صاحبجامع شما به هموطنان عزیز صمیمانه به عرض برسانم، سطور اخیر نوشتۀ جناب 

جناب  که تقالی نجات از روشنفکران، علما، روحانیون، متنفذین، منتقدین و متخصصین صورت گرفته است. 
پیش ُبرد اهداف سیاسی، به  د که دانن شما و سایر تحلیل گران و صاحب نظران محترم افغان بهتر می

 د چه غیر صلح آمیز. دارد، چه این اهداف صلح آمیز باشنیاز  ستراتیژی، وسیله و افزار 
      

. دست دوستی و و . .  پالن صلح می داشت به چند جنگ ساالر، ناقض حقوق بشر  اگر ائتالف جهانی 
از اردوی تا دندان و طالب ها نیرومند تر  ماشین جنگی چند هزار نفری تنظیم ها  معاونت دراز نمی نمود. 

یاست، علما، اول از تشكل اهل س ۀبن باید در همان وهل ۀملیونی رژیم صدام حسین، نبود. جلس مسلح 
سال، تقاضا دارید،  12ب شما امروز پس از منتقدین و متخصصین که جنا ین، روحانیون، روشنفکران، متنفذ

اصالً هدف نبود. فعالً هم همان  د. چون با تأسف چنین خواست شریفانه وعملى، دنحمایت می بود، كه نكر
 سیاست به دالیلی ادامه دارد و در چشم انداز، صلح عادالنه مطرح بحث نمی باشد.

 
د. ندیگران نا خودآگاه سرگردان باش نین اهداف غیر شریفانۀ اما، ملت فرقه فرقه ساخته شدۀ افغان نباید دنبال چ

 ین، منتقدین، متخصصین، مدعیان پیشتاز!؟ وشنفکران، علما، روحانیون، متنفذاز ر ه ایچنانکه عد
و به  و . . . قرار گرفته  ، قاچاق چیانو ناقضین حقوق بشر مندان ها در خدمت زور داوطلب  ه،جامع

اما تنظیم   روشنفکر !؟ از آدرس  ث نفر خدمت جنگ ساالر( منحی)اصطالح در نقش اعضای مخفی تنظیم ها 
استفاده از حق  ءفعالین اجتماعی با سو های مدنی، و تنظیم گرا، قوم گرا زبان پرست و سمت پرست در نهاد 

مندانه در تخریب وحدت خارجی آگاهانه یا غیر آگاهانه اما ُعقده  یآزادی بیان و رسانه ها، به دستور کشور ها
 تخریش منافع ملی قرار گرفته اند. ملی و

 
که را خاکی به نام افغانستان محبوب قطعه  ما برای عزت و بقای نسل خویش، حفظ ، به گمان این هیچمدان

خود قرار داده و منحیث  تافغانیدر صدر مکلفیت های  ،زت و اعتبار همۀ ما در گروش استشرف، ع
وجیبۀ ملی  که وظیفه و نه بیگانه  ،خودۀ متحدانو مند دفاع توان بوم روی  و فرزندان و وارثان صدیق این مرز

 یاری خداوند متعال نباید انتظاری از دیگران داشته باشیم.است تکیه نموده و به جز از  ما
   

وحدت ملی، سیاست  ملت ) و وحدت ملی، سنگ تهداب مملکت و  از همین جاست که نُخستین گام، منافع ملی 
ز صاحبان خانه در اثر تعدادی اکه با تأسف توسط  سیاست خارجی ( ما را تعیین میدارد.  -منافع ملی داخلی و 

یک جانبه گرایی و . .  بی عدالتی، وابستگی های خارجی،  ، چسبیدن به ایدیولوژی های وارداتی، ندانم کاری
ُگم یا مفقود گردانیده شده  وحدت ملی می باشد عمداً اتصال ملت که  ۀاست های تفرقه افگنانه حلقو سی  .

مجرای صفحات تلویزیون های  ازدوستان دیگر که منحیث تحلیل گر  بناًء از شخص جناب شما و همه . است
الوتاً عدم همکاری مبذول داشته، ع ُکلی توجه جدیمهم و د به این اصل یها مخاطب دار ملیون و خارج داخل 

و متخصصین با جنایتکاران و ناقضان حقوق  ین، منتقدین متنفذ ،روشنفکران، علما، روحانیونۀ و قطع مراود
 با عرض حرمت مجدد  بشر، حتمی و ضروری پنداشته می شود. 
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