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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٠٢
  

  آغاز نزول جمعيت اسالمی و شورای نظار
 

 در تجاوز به افغانستان ياری گروه ھای منافقين حمعيت اسالمی ربانی و شورای نظار احمد شاه مسعود که امريکا را 

ياران قديم در اشغال افغانستان، بيش ازين با ھم يار نخواھند . شوند خود نزديک میعمر دادند، اکنون به مراحل پايانی 

اين خاصيت استعمار و امپرياليسم است که بعد از استفاده از افراد و گروه ھای معين برای مقاصد جنگی و . بود

خاير اسلحۀ جمعيت و شورای نظار در شمالی، اين ذبا انھدام .  مانند کاغذ تشناب بدور می افگننداستعماری، آنھا را

  .دوگروه خاين به کشور در سراشيب سقوط قرار دارند

در جريان تجاوز امريکا به افغانستان، منافقين جمعيت اسالمی و شورای نظار احمد شاه مسعود که بازندگان اصلی 

با اين خوش خدمتی، امريکا بيليون ھا دالر را به اين افراد .  د، معاونين متجاوزين امريکائی شدندحاکميت طالبان بودن

دوستم ھم جزء " جنبش اسالمی"البته حزب وحدت و .  دو گروه داد و آنھا را به مقامات عاليه رسانداز ھرخاين 

امپرياليسم کليه .  ھر گروه ديگر وزين تر بودفرومايگان تاريخ شدند، اما لنگر خيانت جمعيت و شورای نظار نسبت به 

 لقب بابای ظاھرشاهی ھا و جمعيتی ھا گذاشت، به پست ھای حساس امنيتی و استخباراتی را در اختيار شورای نظار

ملت را داد  و حامد کرزی ناموس فروش را طور اسمی  در رأس دولت مستعمراتی قرار داد تا صدای پشتون ھا 

دوستان موقتی و روی زمانه، . ثير نگذاشته استأت در داخل، منطقه و جھان، افغانستان را ھم بی تسير سياس. نبرايد

 سال،  جمعيتی ھا و باالخص ١۴در خالل بيش از . درد بخور امپرياليسم نيستند و بايد بدور انداخته شونده ديگر ب

نه خيانت به کشور ومردم خود داری نکردند و شورای نظاری ھا که مقام برتر را نزد امپرياليسم داشتند، از ھيچ گو

قومندانان اين دو گروه با معافيت از تعقيب جنائی، به ھر کار ناروائی دست زدند و کسی . بيليون ھا دالر را دزديند

 اعمال ناجايز اين دو گروه با ۀھم امريکا و ھم کشور ھای عضو ناتو از ھم. ستاده شوديت نداشت که در مقابل آنھا اأجر

  .خبر بودند، اما می گذاشتند که به چتل کاری خود ادامه دھند و بيشتر بی آبرو و بی اعتبار گردند

. اين دو گروه سال ھا روابط تنگاتنگ با روسيه و ايران ھم داشته اند و امريکا ھم از زدوبند ھای آنھا با خبر بوده است

الکن سير حوادث سياسی کشور، منطقه و . د ولو که مزدورش، مزدور ديگران ھم باشدخواھ امريکا فقط مزدوری می

شيوع جنگ سرد بين روسيه و امريکا، . جھان دوستی ھای موقتی را به دشمنی و دشمنی را به دوستی تبديل نموده است

يکی از . انستان گذاشته استثيرات خود را بر افغأظھور داعش و جنگ ھای بی پايان در شرق ميانه و بحران اوکراين ت

اگر قبول کينم که ظھور داعش و ساير .  افغانستان، در مضيقه قرار دادن چين و روسيه استراھداف تجاوز امريکا ب

گروه ھای تروريستی در شرق ميانه و رخنۀ آن به افغانستان زادۀ طرح غرب است تا روسيه و چين را زير فشار قرار 
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تواند طرح امريکا را کم و بيش خنثی  دوستم در مھار کردن داعش و طالبان در شمال می  ودھد، ائتالف اخير بين عطا

  .نمايد

 عطا و دوستم بر مبنای روابط قديم با استخبارات روسيه، در صدد اند که توطئۀ انتقال جنگ از جنوب به شمال را به 

. مخالف شورای نظار و جمعيت را بگيرندکمک روسيه و ايران عقيم ساخته و جلو فعاليت ھای تخريبی گروه ھای 

ائتالف عطا و دوستم به ھيچ وجه زادۀ روحيۀ ميھن دوستی آنھا نيست، بلکه بر مبنای احساس خطر و از دست دادن 

روسيه ھم آرزو ندارد که بی نظمی ھا را در سرحدات جنوبی کشور ھای آسيای مرکزی تحت . منافع شان استوار است

امريکا به دقت متوجه اوضاع است تا مزدوران جمعيتی و شورای نظاری دست .  و بی تفاوت بماندنفوذ خود مشاھده کند

خيرۀ اسلحۀ جمعيت و شورای نظار در ذبمباران . نمايندامپرياليستی ايجاد ناز پا خطا نکنند و مشکلی سر راه طرح ھای 

شود که حرام خوران جمعيت و  ا تلقی میشمالی که يکی از حوزه ھای مھم اکماالتی آنھا است، نوازش اول امريک

شورای نظار را متوجه سازد که با ضديت ھای بی مورد عليه امريکا و ھمکاری با روسيه و ايران چه سرنوشت 

  .  نکبتباری  خواھند داشت

  .  عاقبت خيانت به ميھن و ھمکاری با امپرياليسم ھمين است که مشاھده می کنيم

 

 

 


