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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٣
  

  لرزه به اندام شورای نظار و جمعيت افتاده است
  

 منافقين جمعيت اسالمی است، اين سقوط قندوز در دست طالبان که يک شھر مھم و ستراتيژيک برای شورای نظار و

به اصطالح رھبران اين دو گروه با عجله در پروان جلسه کردند تا راه ھای . دو گروه را در حالت جنون قرار داده است

  . مقابله با طالبان را بيابند و شھر قندوز را از نفوذ طالب تھی سازند

رای نظار و جمعيت اسالمی را سخت دست و پاچه ساخته قندوز  رھبران کنونی  شو" موقتی"يورش طالبان و تسخير 

در تبصرۀ چند روز قبل اشاره کردم که طالبان در ھمين شھر شکست خوردند و حال در ھمين شھر دوباره به . است

در پروان گرد ھم آمدند تا " جھادی"ازينرو رھبران اين دو جناح زير عنوان رھبران . تاخت و تاز آغاز نموده اند

  .ژی معينی را تعقيب نموده و آن را به مرحلۀ اجراء بگذارندستراتي

آی "اين عده .  ديگر ديده شده اندۀ  در ميان آنھا بسم هللا محمدی، قانونی، صالح الدين ربانی، قومندان الماس و يک عد

که در مورد ادعای اين گروه عليه  با وجودی.  پاکستان را متھم ساخته اند که در سقوط قندوز دست داشته است"اس آی

پاکستان  کمترين شک و ترديدی وجود ندارد، اما از  بی کفايتی نظام فاسد و مستعمراتی کابل که خود درآن شريک اند، 

  .حرفی نزدند

  ربانی درين جلسه پيشنھاد نمود که در تمام واليات شورای مجاھدين تشکيل شود که در موارد خطير مانند حادثۀ قندوز

آنھا ھمچنان وعده کردند که فرزندان خود را  بسيج خواھند کرد تا با قوای امينتی برای دفاع . به سرعت عمل نمايند

تقاضا نموده اند که از قيام عمومی پشتبانی نموده و رھبران سابق جھادی برای " حکومت"اين گروه از . يکجا شوند

از طالبان سياه انديش و وحشی نفرت دارند، يک قسمت از وقوع که مردم کشور  با وجودی. حفظ امنيت تجھيز نمايند

حادثۀ قندوز  را ناشی ار عملکرد ميليشيا ھا و قومندانان جھادی می دانند که مردم را به جان رسانده و روی اجبار به 

از دولت و ظلم و ستم، بی عدالتی، فقر، خيانت وميھن فروشی ھمه داليل رو گشتاندن مردم . طالبان رو می آورند

  . حاميانش است

از يکسو دولت و عمال آنھا مانند  شورای نظار و جمعيت بر مردم . شوند  دو سنگ آسيا آرد میبينمردم فالکت زدۀ ما 

آيا جای . دارند و از جانب ديگر وحشيان طالب شقاوت وبدبختی را بر آنھا تحميل می نمايند ما ظلم وستم  روا می

   که مردم ما در آن جا بروند و نفس راحت بکشند؟ آسايشی در افغانستان است

 

 


