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 اخترمحمد یوسفی

می ترسند! از سایه خود شانمثلث شیطانی  رهبران  
را در افغانستان ، مقامت" " "جهاد" و  دیگر پرده از روی ببر های کاغذیتاریخی و تجربۀ علمی و عملی یکبار  واقعیت 

، ی. آنانهم جای ندارد ها در کوه مقامت" " "جهاد" و  با پشتاره انکه دزدست، ه اثابت ساختاین  حقیقت را  زمان اشت،دبر

( میالدی خود سرانه  ۲۰۰۱( چاردهم ماه نوامبر )۱۴در روز )و القاعده در افغانستان  حکومت طالبان طهمزمان با سقو که

و شهرکابل شده بودند، افغانستان  ( ایاالت متحده امریکا و ناتو وارد ارگ شاهی  ۵۲زور طیارات بم افگن غول پیکر بی )ه  ب

رسیده   فرا  آنروز    در افغانستان  ایاالت متحده امریکا و ناتوقوای مجهز نظامی  ( بیست سال حمایت مستقیم  ۲۰بعد از )  اکنون

ترس از افغانستان با گاهش قوای نظامی ایاالت متحده امریکا در و "مقاومت" تنظیمهای "جهادی"   جعلی است، که رهبران 

"جهاد" و رهبران امنیتی  تمحافظ  خبر جالب میترسند. خویش  سایه های در روز روشن از  ، واب ندارندخ هم  و روز شب

را "جهاد" الف در افغانستان  آنانیکه شب و روز  .خنده آوراست اتحاد مثلث شیطانیتشکیل بعد از در افغانستان "مقاومت" 

مردمان و    افغانسنان  مردم  تمامشان    "جهاد" و "مقاومت"  فریادهایشعارها و    دیوار برلین را داشتند،  یسرنکون  ادعای  میزدند،

 دولت که باید اض دارند،بزدالنه اعتر ، اکنونمیدانسنتدملت افغان "جهاد" ناجی  بدروغ خود را جهان را کر نموده بودند، 

هزاران   . حضورندنمایرا توظیف  عسکریفرقه های  یتیدر داخل حصارهای کانګر آنانشخصی امنیت و  تمحافظبرای 

لکها نفر قوای اردو ملی، پولیس ملی  ، در افغانستانشان  حفاظت برای ناتو ایاالت متحد امریکا و تن از قوای مدافع مجهز

برای تأمین امنیت همین  ند،ی نمایگزمه م شان ایشب و روز در دور و پیش  ،و امنیت ملی افغانستان مجهز با توپ و طیاره

. در حالیکه بیش از نصف  ترسندهنوز می مګر عسکر توظیف هستند، یک غند محاظ ایشان بیشتر از از هریک شخصی 

 برای تأمین امنیت شخصی  ،که معاشات آنها را جامعه جهانی از پول مالیه دهندګان خویش می پردازندقوای مسلح افغانستان  

برای تأمین باید دولت افغانستان   تقاضا دارند که  هنوزهم مگر این بزدالن هستند،  توظیف"مقاومت""جهاد" و رهبران 

  هریک شان فرقه  بخواهند تا برای امنیت شخصی دشمن با  از جبهات جنګ رابیشتر  عساکر محافظت شخصی ایشان

  .باشدعسکری توظیف 

 

در  «جهادی»و  های سیاسیمشترک از سوی مقامات ارشد و شخصیت شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامۀ 
.های امنیتی خبر داده استمورد نگرانی   

ها را در یک اند که شمار محافظان آن  های سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کرده برخی از مقامات عالی رتبه و چهره" 
این مقامات در یک نامۀ مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی  .داده  آمیز کاهشها غیرمنطقی و تبعیض اقدامی به گفتۀ آن  

ها نبوده و وضعیت امنیتی کشور ها در صورتی قابل قبول است که تهدید متوجه آن گفته اند که کاهش شمار محافظان آن 
بیشتر را مساعد    ع حمالتافگن موقهای دهشت    در این نامه گفته شده که کاهش شمار محافظان به گروه   د.قابل اطمینان باش

هللا اندر سخنگوی رحمت  .ها خواهد بود  اند که در این صورت حکومت مسئول هر نوع حمله بر آن ها هشدار داده   کند، آنمی  
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اند و تدابیر قابل اطمینان را برای تامین امنیت این ها این نامه را دریافت کرده گوید، آن  شورای امنیت ملی افغانستان می
رئیس جمهور نوشته شده به دفتر  اندر گفت: "نامۀ از سیاسیون و بزرگان جهادی را که عنوانی مقامات روی دست گرفته اند

ها در این راستا اجرات الزم گرفته شده و امنیت فزیکی آن  های امنیتی و تامین نیازمندی ما رسیده است و بخاطر نگرانی
های سیاسی و جهادی سال چهار میلیارد افغانی به مصرف می  ن امنیت این چهرهها تامین است. پیش از این برای تامی

شورای    ." پردازدمیلیارد افغانی کاهش یافته که حکومت آن را می    ۱.۲رسید، اما اکنون پس از اصالحات الزم این هزینه به  
های جهادی را کاهش داده معلومات یت امنیت ملی افغانستان در رابطه به این که به چی تعداد محافظان سیاسیون و شخص

شان حفاظت این افراد   نداده است، اما براساس برخی گزارشات تایید ناشده، چهارهزار کارمند امنیتی این ریاست که وظیفه
های اجتماعی هم نشر شده از سوی محمد یونس قانونی   این نامۀ اعتراضی که یک کاپی آن در رسانه..است، کاهش یافته اند

الدین ربانی وزیرخارجه پیشین، محمد محقق معاون پیشین کریم خلیلی معاونان پیشین، مارشال عبدالرشید دوستم، صالح و
های  هللا مجددی شخصیت  ریاست اجراییه، احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده پیشین رئیس جمهور، سید حامد گیالنی و ذبیح

 ..جهادی نوشته شده است

های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی و عبدالرب رسول سیاف چهره شناخته شده جهادی هم گرفته شده،    مدر این نامه، نا
گوید، برخی رحمت هللا اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می   .اندشان امضاء نکرده هایاما این دو تن در کنار نام 

ها نیاز به محافظان بیشتر دارند باید از پول شخصی خود و اگر آن از این افراد بیشتر از صد محافظ دارند و به گفتۀ ا
  ۱۵۰محافظ دارد، محافظان محمد محقق  ۱۲۵ها تغییر نیامده، مثال کریم خلیلی آقای اندر گفت: "در محافظان آن  بگمارند

 های جهادی می ز شخصیت ها و برخی ا  رسد اگر که آن  تن می ۱۸۰نفر اند و هم چنان از مارشال عبدالرشید دوستم به 
 چهره ".توانند از پول شخصی خود از تصدی محافظت عامه سرباز استخدام کنندخواهند که محافظان بیشتر داشته باشند می  

اند که حمالت هدفمند در این اواخر در نقاط شان ابراز نگرانی کردههای سیاسی و جهادی در حالی در مورد تامین امنیت 
  ." ان افزایش یافته استمختلف افغانست

 محض بهانه جویی در افغانستان  رهبران مفسد  تنظیمهای "جهادی"  و "مقاومت"شخصی امنیت تشویش های  کنونی 

تنظیمهای "جهادی" و دهه در افغانستان بینی هیچیک از رهبران  یندر طول جنګهای چند رد است.  بی مو کامأل  و

 رهبران  تنظیمهای "جهادی"  و "مقاومت"از  محدود خون نشده است. ترور های یک تعداد جنګ در جبهات "مقاومت"

ی و نوامیس مل ، حفاظتملی دارایی ها جنګ بر سر قدرت صورت ګرفته است، نه در دفاع از ، بر اساس اختالفات درونی

  .تمامیت ارضی افغانستان عزیز

در پس   مدتها قبل. ناحق نیست  "جهادی" و"مقاومت"سخنګوی مثلت اتحاد شیطانی حفیظ منصور مؤقت شعارهای حکومت

از  غنی اشرف  برای دور کردن  تنظیم جمعیت »اسالمی«، حزب »اسالمی« ګلبدین و طالبان  شیطانی مثلث مجدد اتحادپرده 

ګروهای تیازات دولتی در بین  اکنون مذاکرات »صلح« برسر تقسیم چوکی ها و ام  سازمان یافته است.پست ریاست جمهوری  

بر ضد بطور علنی ساده لوحانه  شیطانی مثلث سخنګوی اتحاد منصورحفیظ  اتحاد در دوحه ادامه دارد. این مثلث شیطانی
 منصور   .شود  تشکیلاشرف غنی    اشتراک  بدون   افغانستان  در  مؤقت  حکومت  باید،  شعار میدهدپررویی    بسیار  بااشرف غنی  

که میخواهند   تنظیمهای "جهادی" و "مقاومت"  رهبران مفسد  شود.  می ختم  در افغانستان  جنګاشرف غنی     رفتن  که  میگوید

 "جهادی"  غارتگر  تنظیمهای    بدهند.  ادامه  را  کشوردر      و"مقاومت"  "جهادی"   غارتگر  تنظیمهای  حرج و مرجهر چه بیشتر  
 دهه  چند مانند نتوانند افغانها شد،  با داشته را خویش اتباع خدمت در قانون دولت نتوانند افغانها تا دارند تالش افغانستان در

 غارتگر تنظیمهای شیطانی مثلث نامقدس اتحاد این  اصلی  هدف اینست . کند مجازات را جنگ مجرمین و جنایتکاران گذشته
  و"مقاومت" در افغانستان. "جهادی" 

رهبران تنظیمهای "جهادی"  و "مقاومت" در افغانستان! بلی آقایون   
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پرواز   مانندعقابان بلندمیهن مردان  زنان و شیر جهاد مقدس در افغانستان را شیردر طول تاریخ پر افتخار این مرز وبوم 

با خطوط درشت زرین ثبت تاریج  میهن اسمای مجاهدین واقعی .کوهی علیه تجاوزات بیگانگان را مردانه وار انجام داده اند

در مجاهدین  واقعی  .ملت خویش انجام داده بودندسعادت چون جهاد را به رضای خداوند برای  اقعیو . مجاهدین میهن است

  ت محافظ یغند ها هاشان از دولتخود  برای تأمین محافظت شخصی هیچګاهی مجاهدین  واقعی قلب مردم کشور جای دارد.

 مجاهدین  واقعی  .کرده بودندن  بغاوت  دولتیبر سر چوکی و امتیازات    مجاهدین واقعی  .نددرا مطالبه نکرده بو  جداګانه  عسکری

ند. دشت و دامان، کوه ها، دره ها و تپه های ه انمودو نګهداری حفاظت  داریبا صداقت و امانت دارایی ها و نوامیس ملت  از

     پر است. افغانستان ا شرف ب و ملت  میهن شهدای گلکون کفن راه آزادیاین خاک کهن از 
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 دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان برای بدست آوردن اهداف شوم، و حفظ منافع  نا مشروع شان اجیران خود فروخته 

. استخدام نموده اند و برای فریب مردم باالی عده از چپاولگران نام "مجاهد" را گذاشتند  افغانستانرا برای ویرانی و جنګ در  

هوش  غارتګران . تفاوتهای کلی وجوداردرهبران  مفسد تنظیمهای "جهادی" و"مقاومت" میهن و  مجاهدین  واقعیبین  در

در روز  بزدالن   شما میرسد کههم فرا روزی  ، یدنه کن طفالنه  کنید که دیگر با افتخارات تاریخی این سر زمین با شرف بازی

رهبران  مفسد   یهیچگاه در افغانستان  علیه متجاوزین خارجی جهاد مقدس را. می ترسید تانه خود از سای هم روشن

م انجا را  هیچ کاری دارایی ها و نوامیس ملت افغان حفاظت از  برایاند، آنان نموده ه ن تنظیمهای "جهادی"  و "مقاومت"

کشور  های درونی خویش بر سر قدرت نا مشروع شان در جنګ رهبران  مفسد تنظیمهای "جهادی" و"مقاومت" نداده اند. 

  آنان ،روشن است رهبران مفسد  تنظیمهای "جهادی" و "مقاومت" در افغانستان علل ترس  را ویران کردند.افغانستان زیبا 

با نبود حمایت مستقیم قوای مجهز نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو  ،دئینموده ارا چپاول و نوامیس ملت  ، اموال دارایی ها

   . از سایه خویش می ترسند در کوه کشور هم جای ندارید اکنون  ،محکمه ملت بیم دارنداز 

وان بالنده جنسل  وز ر هر ،شیطانی مثلث نامقدساتحاد  یک در اجنبی مزدوران و  افغانستان مردم خورده سوګند دشمنان

بشمول   ، کارمندان صادق دولتیاردو ملی، پولیس ملی، دانشمندان جوان وطنپرستصفوف سربازان مانند افغانستان 

    که حقایق جنګ و خونریزی مردم  بیګناه کشور را از جبهات جنګ راپور می دهند میکوشند. ژورنالستان 

 پای.

 

  

     


