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 1۴/۶۰/2۶1۲           سعیدي صالح الدین دوكتور
 

 ین اند و چرا؟ئچه کسانی خا
 

شناخت  ، شناخت مرض، مرحله و انکشاف آن، شناخت توان و قوت جسم مریض،خائین شناخت متخلف، شناخت
حداقل شناخت ناپسند، تخلف و جزاء ضرورت است  عوامل مشکل، درک و شناخت از عوامل عیني حالت ناپسند،

  اما لذت ندارد.

مرتکب، دروغ، خیانت، جفا، دیده درایی، در جان بزن، بلند تراشی، برتری جویي،  اینکه انسان این اشرف المخلوقات
اعمال فاشیستی، تفرقه، فتنه، رشوت و خیانت میشود، شناخت و برمال کردن حقایق در مورد این تخلفات ضرورت، 

نباید لذت بخش  اما نباید خوش آیند و رسالت و عبادت است، اما جزا و تطبیق جزا باز هم از یک طرف ضرورت
  باشد و در واقعیت نیست.

  ندارد. لذت داشته باشد و نباید مجموعانسان این حالت و شناخت این تخلفات و تراژیدی انسانی در  بلی دیدن تراژیدی

خلف بر حال مت نهکار است موجب تأثر و ماللت قلب انسان شده وگ، متخلف و خائین این حالت که انسان چنین ذلیل،
 که چرا انسان باید چنین ذلیل شود؟ متأسفیم

ذشته را گاما حقایق را درک کردن، خود و اطراف خود را عینی بررسی کردن و از آن آموختن، تأکید نادرست، 
ذشته را نه برای انتقام، بلکې برای آینده، آموزش و عدم تکرار اشتباه، به خاطر داشتن، خود و گصلوات نه کردن، 

منطق آن آشنا ساختن و درین فرصت کوتاه انسانی ایکه داریم از تخلف توبه و پشیمانی واقعی ران را به حقایق و گدی
رسالت، وجیبه و کار اسالمی، انسانی و شرافتمندانه و شجاعت هم  کردن و در اصالح آنچه ممکن است، پرداختن،

 است.

ی و اعمال خود دیدن نمی گآنرا در زند ر چانس میداشتیمگر بار دیگوجود دارند که ا یی هریک از ما لحظاتگدر زند
 خواستیم و نمی خواهیم.

 

 :اما بحث امروزما
 

براندازی آبروی وطن عزیز ما افغانستان و افتخارات مردم  ، متخلف و در بر اندازی عزت، افتخارخائین چه کسانی
  ما مصروف اند و چرا؟

ین ا گات، منسوب بودن به خانواده و فامیل بزرعلت چه باشد که ما به شخص، هویت، تأریخ، عزت النفس، افتخار
 خود راحقیر میسازد ،رد این همه را قایلیم و سرزمین و ِخطه

ر به گو زنده از تجارب و شناخت شخصی خود آنقدر وسیع است که ا پرداختن به جزئیات دادن مثالهای مشخص
تاجران خون و اشک ملت و  قوم و سمت ، صورت مشخص بپردازم سیر و پودینهء دهها پدرام و منصور و تجاران

 افشاء خواهد شد. ان ویبتاجران زبان مستند 

شان خود  دههء اخیر عمل كرده و عدهٔ  ٤ین و جنایت کاران در لباس احزاب و سازمانهای حاکم در خائین اینکه این
جمعیت ام، من  دهٔ از خانوا رسماً اعتراف دارند) من در تشکیل عضوی حزب د خ ا بوده اما در عمل وحدتی ام، من

باالتر و قلم. کوتاهی کرده و موثریت  خواننده ر آن قهرمان و...ام (. پرداختن به این بحث طویل از حوصلهٔ گهمسن
  خواهد آورد. ین رائپا راکار 

 

یشان ا از که اکثر از تاریخ و عزت کشور خویش افغانستان خبر ندارند، عدهٔ  خائین روه ها و افرادگخلص اینکه این 
ان و رگو محیط افتخارات دی اند که از کودکی در کشورهای با محتوی دسی ودهبیشتر از جمله و دربین کسانی ب

شده اند، از دین و مذهب خویش بنابر عوامل  گتولد و بزر از مجبوریتها خاصتاً ایران و پاکستان توهین افغان و سؤ 
ر و گهم موجه و عوامل دی اهر غیر موجه و یا در ظاهرران یا افراطی و یا به نحوی در ظگو تحت تأثیرات دی

واما به  ری مستقیماً اتباع خارجی و مجهول الهویهگدی شان از نسلهای مهاجرین و عدهٔ  ردان اند، عدهٔ گمختلف رو
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المقطع، ب ر نوکر زر خرید، عمیل و اجیرگسیاسی افغان شده اند و عدهء دی افراد موثر میدیای حاکم در افغانستان زور
 نیست. پرداختن بهتصادفی  یگرید یک بحران به بحران بردن افغانستان از و اجاره کاران دشمن اند. روز مزد

 هریک ازین حاالت مشخص و مستند، باز هم بحث مارا طویل میکند.

 

 برنامهٔ  ل،گموثر از آب، معدن، جن استفادهٔ  سال گذشته اینجا و آنجا دارد برنامهٔ  1۲حاکمیت کابل در طول حد اقل 
، تالش برای رهایی از وابستگی به راهای مواصالتی ملی تذکره، تمامیت ارضی و تقویت نیروهای امنیتی و توسعهٔ 

  پاکستان و ایران را روی دست دارد.

ی ین، هند، پاکستان، سعودامریکا، روس، چ ستادن شده،یا قادر به پا ،دشمن اینجا وآنجا با افشای چهرهٔ حاکمیت کابل 
 در جهان باهم پرابلم دارند و به پرابلم انداخته شده اند. و ایران با کشورهای عربی، شیعه و سنی به دست عدهٔ 

یماً آنکه از دین اسالم خارج شده و مستق سیاسیون جهان و افغان را فریب داده نمی تواند،ر به شکل سابق گپاکستان دی
و بالخره آنکه  پوشانده اند، دروغیدنی و آزادی بیان م شان خود را در تحت نام جامعهٔ  رد و عدهٔ توان تبارز را ندا

ً گتاریخی، تاریخ  از لحاظ زور مشت افغان را از مناطق معین افغانستان  ذشته و معاصر ضرب مشت افغان و خاصتا
داده و در  اهانه دست به دست همگاهانه و غیر آگآهمه به هم به صورت  ...و نوکران زور و زر بیشتر خورده،

و دوامدار پروژوی را روی دست  سیستماتیک کار منظم، و این کشور براندازی افغانستان ، نام و عزت این مردم
  دارند.

 

ر آب که تمام این متخلفین و کار شان به یقین نقش ب فته و تأکید داشته میتوانم و دارمگبه یقین و توکل به الله تعالی 
  شدنی است و میشود.

و لبهء تیز تیغ از سیاست به من چه؟ خارج شویم، تا خود را از دسایس  این در عالم اسباب زمانی ممکن است که
دل  ترسیم ، ی نهعیار و کابل پرس و دسایس ُعمال مسلط در حاکمیت و در حاکمیت افغان انهٔ خائین دشمن، برنامه های

  یم و ادای رسالت کنیم.دهی نئبه مال و متاع غرور دنیا

 

در  لنت خارج و یا حد اقضرورت است، مریض و معذور را تنویر و تداوی حوصله مندانه نموده و از صفوف خیا
 .ردن خالص کنیمگحقش به اصطالح 
  را بی رحم افشاء و تجرید کنیم. مزدوربر ماست تا مأمور 

 

  و و حقه باز اند!گین دروغخائین
 

  قوت ندارد و این طلسم را باید شكست! دروغ و خیانت

  الت، تا دیر نه شده، غافل نه مانیم!ران را شناخت و از بیان حق و ادای رسگاه و حق خود و دیگبر ماست جای

 وما علینا اال البالغ المبین
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