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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٢١
 
 

  "جمعيت" ی به درھم برھم"عطاء"اعتراف 

  

شورای "جبونانه اعتراف کرد که " جمعيت اسالمی"والی واليت بلخ و يکی از اعضای مھم منافقين " عطاء نور"

او گفت که اگر ما به فکر باز سازی نشويم، دير يا . برند در حال احتضار به سر می" میجمعيت اسال"و " نظار

وخيم بوده و با " مسعود"و برادران " عبدهللا"با " عطاء نور"مناسبات . زود به سوی نابودی خواھيم شتافت

" جمعيت اسالمی"و " شورای نظار"گروه ھای ضد ملی و ضد مردمی . کالنکار ھم ميانۀ خوبی ندارد" قانونی"

  .روز ھای سختی را می گذرانند و احساس نا اميدی می کنند

به اين عقيده اند که به زودی از سياست افغانستان " جمعيت اسالمی"و منافقين " شورای نظار"يک عده از اعضای 

. لط خواھند شد ساحات کشور مسۀدر نتيجه پشتون ھا بار ديگر بر ھم. رانده خواھند شد و منزوی خواھند گرديد

رھبر حزب انسانکش اسالمی، " گلبدين حکمتيار"با آمدن . شايد تشويش اين دو گروه تا اندازه ای درست باشد

جمعيت " که خود را رھبر عطاء نوراز زمره، . اضطراب جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا دو چند باال رفته است

چرا خود . ھمه از حاكميت مطلق حكومت شكايت دارند"می خواند، در يکی از صحبت ھای خود گفت که " اسالمی

، داكتر عبدهللا، ولی مسعود، ضيا مسعودما يک تيم نشويم و در ھر دور خود ما قوى و منسجم پيش نرويم؟ من، 

 صاحب يک بار گفتم زودتر به قانونی و بقيه وقتى تصميم جداگانه بگيريم، چه گونه حق طلبی كنيم؟ من به قانونی

ھر كسی خوب كار می . ھيچ كدام ما برتر از يکديگر نيستيم. من سرباز شوم؟ ما صف واحد َمی خواھيمكدام تان 

ٌ پراگندگی و سراسيمگی را در گروه ھای عطاءسخنان ". كند از او بايد حمايت كنيم و " شواری نظار" واضحا

ه قدرت رسانيده شدند، اما حاال اين گروه توسط امپرياليسم امريکا و متحدين ب. دھد نشان می" جمعيت اسالمی"
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شود که اين دو گروه ضد ملی آينده را برای خود  ن معلوم میئاز قرا. کشش و اعتبار خود را از دست داده اند

  .دشوار می بينند و سعی می ورزند که خود را از نو باز سازی نمايند

  .  ابودی آنھا را در دل می پرورانندمردم افغانستان به ھر فرد و گروه اخوانی لعنت می فرستند و  آروزی ن

  

  

  

 

 


