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  کابل- ینيعبدهللا ام 

٢٠١٥ جنوری ٢٢  

یطان صفت جھادي شیاد گروه ھايغ و فريچ  
 

 تبارز در ۀني آنھا زمیند شده که چرا برا به آسمان بلی، فغان رھبران به اصطالح جھادی وحشت ملۀني کابیبعد از معرف

 وحشت ۀنيکاب ر را دین جھادي کابل، مردم نبود رھبران خایت دولت مستعمراتيفيصرف نظر از ک.  داده نشده استۀنيکاب

  .دانند یران گران ميسته و آن را سرآغاز نزول انسان کشان و ويک نگري به فال نیمل

ب و داخل ينجقصاب خاد داکتر بعد از سقوط .  در کابل وحشت برپا کردند١٩٩۶ – ١٩٩٢ان ي در سالی جھادیگروه ھا

 نابود ید به کليگفت که کابل با یاف ميس. دنديھزار تن به قتل رسھا رانه مبدل شد و ده ي، کابل به ویان جھاديشدن وحش

 ١٣ آورد و  صحنهی و رھبران شان را دوباره روی  جھادیکا به افغانستان گروه ھايتجاوز امر.  شود تا کامالً پاک گردد

  را ون ھا دالريلي دست زده و می ضد اخالق بشربه ھر کار.  اسپ خود را چھار نعل دواندندیسال در حکومت فاسد کرز

اد سر داده اند که چرا يداد و فر یرھبران جھاد ،ر کردهيي نسبت به گذشته تغیط کميحال که شرا. دنديع مختلف دزديبه ذرا

  .شود یه نم دادی شان فرصت دزدیشتر برايب

ند تا با ي نمایل مي را به نوکران نو تبدیميکنند و نوکران ناکارآمد و قد ی وقتاٌ فوقتاٌ مزدوران خود را عوض می اربابان اجنب

ند، اما ي نمای در عقب پرده اعمال قدرت میکه رھبران جھاد یباوجود. خود را زودتر وفق دھند یاستعمارد يجدروش 

  .خ حواله گردندي به خاک انداز تارینست که مبادا روزيترس شان ا

 یک مي را به فال نین روشنائيده اند، کمتري گردیشماري بی و مالیر متحمل خسارات جاني سال اخ٣۶مظلوم ما که در مردم 

  نظام شود، اما فقدان استقالل و ی میک عملکرد خوب تلقي ی وحشت ملۀني در کابیکه نبود رھبران جھاد یبا وجود. نگرند

ام بزنند تا ين حالت، مردم حق دارند دست به قيادر. دھد ی اجانب قرار می بردگۀ در حلقیميکشور را دا، ی و ملیمردم

  .  رنديدر دست گخود  را شيسرنوشت خو


