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 بود ISIو  KGB مشترک پروژهٔ  ۱۹۹۲ یکودتا
 

 تیوضع و ۱۹۹۲ حوادث نراموینکات چند پ خواهمیوطندوست وبا عزت. م یوعرض ادب خدمت افغان ها سالم
 بعد از اعالن هللا بیراکه داکتر نج یزیقدرت چ ی( است به عرض برسانم. خال۱۹۹۲امروز که مشابه آن) یاسیس

 .کردیم یشگوئیشد و عواقب ناگوار آنرا پ یآور م ادی خود یصحبت ها در شهیهم یه ملحمصال یمش
روزتجاوز  را یشورو یآمدن قوا افغانستان روز در یشورو یقوا تیدر موجود بیاز آنکه مرحوم داکتر نج بعد
  یجهاد یها میباتنظ را که قبالً  افغانستان اعالن کرد روسها ارتباطات خود یروز برآمدن آنرا روز نجات مل و

آز رهبران  تیه کی ۱۹۹۰درجون سال  نکهیا ساختند تا شتریب و شتریب داشتند را یاسالم تیجمع بلخصوص
دادن افغانستان  میتسل و مالقات بود نی.ا دوارد مسکو شدن لسنیجهت مالقات با ا یاستاد ربان استیتحت ر یجهاد

 دیقرار داشت. البته با یکه در راس آن استاد ربان یجهاد یها میبه تنظ بود یآن آگاه م از بیبدون آنکه دولت نج
 یطرف افتخارات جهاد افغانستان را در پا کیبود از  ISI وKGB  پروژه مشترک ۱۹۹۲ یکه کودتا گفت

دولت افغانستان به  هراس داشت با آن که پاکستان سخت از افغانستان را یاردو گریاز طرف د روسها انداختن و
 لیمانند وک یحزب بزرگان تعداد کیتوانستند  یو زبان یقوم لیئمسا .روسها بادامن زدن به دسپردن یگودال نابود

خارجه  ریوز لیوک یکه آغا متذکر شد دیو...)با یانیکاو ،یالیمحمود بر ،ریگیپ ،کمزد احمد دیفر خارجه، ریوز
 یندگیاز گروپ خود قرار داد جبل سراج را در پشته سرخ باقوماندان مسعود به امضاء رساند نه بنما یگ ندهیبنما
پشتون  ریغ افسران جنراالن و افغانستان شروع شد( یبرباد . همان بود که طرح ملل متحد ناکام وبینج لتدو

 را وانینسیرا سازمان داده طرح بن ۱۹۹۲ثور ۸ یمتحد ساخته کودتا یاسالم تیجمع میباتنظ را بینج یاردو
را به طرف  کشور ناکام و انتخابات آزاد( اً ماه بعد 6 یبرا یقوم و یمل یتهایجمع شخص از طرف یب ی)شورا

به  رکابلمنطقه بود شد همچنان شه اردو که در نیتریرفتن قو نیبردند که باعث از ب یو قوم یمیتنظ یجنگ داخل
)ماخذ  آتش زده شد نریزنده در کانت ای شد و دهیبه سرش کوب خیم ایآن  یو انسان ها دیخاکدان خاک مبدل گرد

را  آنکه روسها حکومت وقت وجود و معاهده جبل سراج پشته سرخ (.با" ۱۳۷۱ثورسال۸ یکودتا " وتوبیدر
منافع نامشروع  گریبه هر رقم که باشد و د ندیآیکه افغان ها باهم جور م دندید کهیتاما وق کردندیم یپشتبان و هیحما

 .و توطئه زدند یثبات یدولت، ب تیبردن مرکز نیدست به از ب تواندیشده نم لیشان تحم یما باال
افغانستان ومنطقه به همان حالت سال  یفعل تیبخاطر تماس گرفتم که وضع یخائنانه ونابخشودن هواقع نیبه ا بنده

 یها  چهره یبعض: لبطور مثا شودیم شبردهیبدون دولت افغانستان پ یمعناست که باز باز نیبه ا ماندیم۱۹۹۲
مردم را عامهٔ  ازعان کردندیم یطالبان استیرامتهم بس یغن یآغا محمد نورو... عطا ،مثل استاد محقق یاسیس

مدت  نیطالبان درهم نکهیا ایآماده استند که باطالب ها دولت بسازند و  رکبای و یکیحال چطور  ساختندیمغشوش م
 نیکه قاتل میکن یمابا دولت افغانستان مذاکره نم یخاطرب دگفتنیکردند وم یسال با دولت افغانستان مذاکره نم17

داده  بزرگ جا یداخل دولت در پوست ها را در هایخارج سیوجواس کابل چور وچپاولگران انیشهر نیقاتل طالبان،
 قتل و سیجواس یثبات یچور ب یاصل یحاضر هستند که باهمان مهره ها .طالبان که چرا شودیدامیپ نجایسوال ا اند
 یادار تیو دولت افغانستان که دارد آهسته آهسته بطرف مرکز یاشرف غن یآغا اندوزان مذاکره کنند نه با زر

 .رودیم یاسیواستقرار س یوحدت مل یاقتصاد
بدهند چشم تمام  لیرا تشک یمرکز یقو کدولتیشوند و  کجایاگر برادران طالب ما با دولت افغانستان  بنده بنظر

 دیآ یبوجود م یگذار هیخوب سرما ینهایشود زم یسراسر کشور برقرار م در یآرام شودیدشمنان افغانستان کور م
 طرف آب و خاک آن یونه کس کندیو گلزار م لوطن را گ نیزده شده افغان ها ا نیتخم هیسرما دالر اردیلیم ۳۷و
مردم  خود دولت و تیجمع برادران طالب امن یمسلح امروز یها روین نیهم و تواندیم دهید به چشم بد (ورندی)د

 کندیم یافغانستان را گرنت
 تشکر
 آزاد باد افغانستان متحد و زنده
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