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 ۰۲/۲۰/۰۲1۲             یوسفی.لفا
 

 «یجهاد»توسط  یآزد میو تقو خیتار یدزد
 

 کندیکه دزد با پشتاره تالش م ماندیم افغانستان به مثل مشهور بحران در جادگریا یاه دسته سر مهره ها و یها ادیفر
که  ری" بگ که زنندیم غیچ کجایکرده  یبا صاحب خانه که اموالش را دزد خود را گم کند و یکه را رد پل دزد

 ."زدینگر
 یو حلقات مدار یایماف یها مهر نیا یئارویرو یها یصحنه ساز تیمورد ماه درام  یقبل مختصر اداشتیدر من

« جهاد یروزیپ»بمناسبت  شده است. درمحفل ارگ درج ریدر ز اً مکرر شتریوضاحت ب یآنان نوشته بودم که برا
 .بود دهیرگردیدا

ر د کیالکترون یها هتذکر عیبه آغاز توز یحیبا اشاره تلو یحکومت وحدت مل یئاجرا سیعبدالله، رئ عبدالله
 کیزمامداران افغانستان تالش کنند که از  دیقرار دارد و "نبا یحساس تیافغانستان گفت که امروز کشورش در وضع

  ."بحران بروند گریبحران به طرف د
 

    خوب
 

کرد، بدون نام بردن از  ینشست سخنران نیعبدالله در ا یاز آقا افغانستان، که بعد یجمهور سیرئ ،یغن اشرف
دم حرکت کند و مشکالت مر پیشبه  خواهد یو اگر افغانستان م تواند یگفت که "زمان ساکن بوده نم دیجد یها هتذکر

  .میریبگ میتصم دیبا م،یرا حل کن
 

مردم  دشمنان ریعمال اج یحرفو تکارانیجنا و «یجهاد»را که دزدان  یطلسم جعل نیافغانستان اکنون ا مردم
  .است ثبت خیآن در تار قیدروغ محض است وتمام حقا کیکه  دانندیم یرا شکست داده اند بخوب هایافغانستان شورو

 

  .کشورشان شکست خوردند یبحرانات داخل جهینت در هایکه شورو راستیناپذ انگار قتیحق کی نی: ااولً 
 

ً یثان  «یجهاد» یمهایانتقال تنظ یترانسپورت لهیوس ثیبح 18۲۲ یدوم سالها مهیباغرب بعد ازندرتفاهم  های: شوروا
 هایپرداخته اند. شورو یرا غرب و عربستان سعد نآ یحکومت در افغانستان مؤظف شده بودند که مصارف پول یبرا

 از یشورو نیسازمان دادند. مشاور افغانستان یرحکومت جمهو هیبغاوت شمال را عل ۀبمنظور انتقال قدرت توطی
ه مخالف ک تیحاکم یدرون یهاقوت از ۀوعد یاسالم تیجمع میمخلوط تنظ بیبا ترک شیخو یاستخبارات یکانالها قیطر

پالن صلح  یالدیم 188۰ لیمصادف با ماه اپر 1۷۳1حمل  ۰۰بر  ۰1 لیکودتا ل جهینت بودند در یپالن مصالحه مل
  .دساختن کامملل متحد را نا

 

ً ثالث  بود که مخالفت خود را باحضور حکومت وقت یو تالشها میافغانستان تصام از هایشورو ینظام ی: خروج قواا
 اعالن کرد  یرا روز نجات مل ینظام یروز خروج قوا وقتزمامداران  رفتند. هاینشان و شورو یشورو یقوا

 

 پردازندیم ها یرا هم خارج مصارف آن کهیرصورت د یجمهورداخل حصار ارگ  در کرفونیلف زدن درپشت م
 گذارند. ب خیرا به قضاوت تار یشکست شورو نیکه دعوا دروغ نستیآسان است، آرزو ملت مظلوم افغانستان ا اریبس

 

ً واقع «یجهاد»دزدان  نیاگرا ،یازمون شرافتمندانه مل کی ثیبح ندیبفرما ط قسمت ،  فقط و فقدهستن رتیبا غ انهاافغ ا
 یط «یجهاد» یپوشال یها حکومت جادیا از بعد هاتوسط پاکستان را که افغانستان از دست رفته  هایاز خاک 

 یایتصرف کرده اند واکنون شامل جغراف شرمانیافغانستان ب دیورند خط از این طرفتا اکنون   هجری 1۷۳1 یسالها
 .   رندیاست واپس بگ دهیان گردپاکست

 پایان
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