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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢٠
 

 ائتالف نو و موقف قدرت ھای خارجی
 در داخل کشور اظھار ، تحليلگران) محقق– دوستم –عطاء (با تشکيل يک ائتالف جديد توسط سه تن از عمال استعمار 

)  عبدهللا–غنی (اين ائتالف با دولت مستعمراتی  کابل . نظر می کنند که روسيه، ترکيه و ايران در عقب اين ائتالف اند

که از جانب امريکا و ناتو حمايت می شوند، در تقابل قرار گرفته که در نتيجه جنگ سرد جديدی در افغانستان در حال 

پس بايد . قالنه عمل می کند، الکن در صورت ضرورت جانب روسيه و ايران را خواھد گرفتچين مست. آغازيدن است

 .منتظر حوادث غير قابل انتظار در افغانستان بود

وسيلۀ سه مزدور خارجيان يعنی عطاء، محقق و دوستم در زير نظر دستگاه استخباراتی ه بعد از ايجاد ائتالف سه گانه ب

ان به اين عقيده رسيده اند که تشکيل اين نوع ائتالف ھا آنھم در يک کشور بيگانه بدون ترکيه در انقره، صاحب نظر

آيا در داخل کشور يک کنجی پيدا نمی شد که  اين سه جرثومه ائتالف خود . حمايت و پشتوانۀ خارجی ھا نا ممکن است

سياسی کشور و تحوالت جھانی که به سرعت در حال دگرگونی است، حوادث را می ساختند؟ با در نظر داشت وضع 

، "کرزی. "دولت مزدور افغانستان ميراث امپرياليسم جھانی است. دور مانده نمی توانده کشور از تعامالت دنيائی ب

الکن .  گرددھم می" محقق"و " دوستم"، "عطا"که از نفس استعمار جھانی برآمده اند که شامل " عبدهللا"، "غنی"

شود که عمال استعمار برای بقای خود به  تحوالت داخلی يکی را خوش می سازد و ديگری را متأثر که ھمين باعث می

  .سوی قدرت ھای ديگر ميالن نمايند

اين بی ھويت سال ھا در خدمت کی جی بی بود، الکن بعد از . ًقبال مشاھده کرديم" دوستم" چنين حالت را در وجود 

ھم عين " محقق"و " عطاء. " شوروی به ترکيه رو آورد و در خدمت دستگاه استخباراتی ترکيه قرار گرفتفروپاشی

. تحوالت افغانستان را نبايد از جنگ سرد جديد در شرق ميانه و اروپای مجزاء دانست. را تعقيب می نمايند" دوستم"راه 

ايران، ترکيه و روسيه در . پائی و ھند در يک صف انددر صف آرائی جديد قدرت در افغانستان، امريکا، اتحاديۀ ارو

دولت مستعمراتی و مزدور کابل  و ائتالفات سياسی آلت . چين و پاکستان بالک خود را دارند. صف ديگر قرار دارند

  .فعل بيگانگان و استعمار جھانی اند

که به پا   پيش خواھند داشت، مگر اينافغانستان آبستن تحوالت جديدی خواھد بود و مردم ما روز ھای سياه ديگری در

  .  خيزند و سرنوشت خود را در دست گيرند

 


