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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

 ٢٠١۵ جون ٢۶

 

  ائتالف دو غول پيکر در شمال

  
مھوری دولت  شنيده شد که عطار نور والی و جنگ  ساالر مزار شريف و دوستم معاون رياست جھااز طريق رسانه 

ايندو . داخل شده اند" ائتالف"ًمستعمراتی کابل ظاھرا غرض مقابله با فعاليت ھای تروريستی در شمال کشور در يک 

حوادث غير قابل پيش بينی . در گذشته از دشمنان سرسخت يک ديگر بوده و حتا در صدد نابودی يک ديگر برآمده بودند

 در يک جبھه قرار داده و معلوم نيست که چه وقت سر يک ديگر را خواھند ًدر داخل، ايندو مزدور بيگانگان را فعال

  .خورد

ًبا ميانجيگری يک عده از متنفذين شمال، دو دشمن ديرينه يعنی عطا نور جميعتی و دوستم گلم جم عجالتا اختالفات را 

احزاب جمعيت "ک آمده است که  مشترۀدر اعالمي. دست و پنجه نرم نمايند" امنيتی"کنار گذاشته تا با خطرات جديد 

 افگن در شمال افغانستان توافق  ھای ھراس اسالمی افغانستان و جنبش ملی اسالمی افغانستان به خاطر مبارزه با گروه

 پرچمی، عطا نور –امپرياليسم و حاکميت نظام مزدور خلقی در جريان اشغال افغانستان توسط قوای سوسيال ". نمودند

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان، اشغالگران امريکائی ايندو را . قومندان جمعيت اسالمی و دوستم ميليشيای دولتی بود

 وجود هميشبا وجود اين، برخورد منافع بين اين دو ھ.  در مجادله عليه طالبان قرار دادنددهشکننمگر در يک صف 

  . داشته که  آنھا را نزديک به برخورد ھای نظامی ساخته بود
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ًعطا و دوستم اعالم کردند که ائتالف جديد عليه  تھديدات امنيتی است که از جانب طالبان و داعش اخيرا متوجه شمال 

 – ملی غنی ين زمان، اين ائتالف يک نوع صف آرائی مقابل ضعف حکومت وحشتعاما در . افغانستان شده است

من "دوستم طور کنايه آميز گفت که . است که نتوانسته اند کاری برای امنيت کشور باالخص شمال انجام دھندنيز عبدهللا 

ًاين گفتار کامال متوجه غنی و عبدهللا است که ". داکتر اقتصاد و داکتر چشم نيستم، من داکتر کشتن تروريست ھا ھستم

عبدهللا روی تظاھر از ائتالف عطا نور و دوستم در تحکيم امنيت شمال . کند ت آنھا میھمچنان داللت به بيھودگی حکوم

د که اين ائتالف به مسخره گرفتن توانائی امنيتی دولت ندان استقبال نموده، اما در واقعيت ھم عبدهللا و ھم غنی می

  .مستعمراتی کابل است

آيندۀ کشور با .  کشتار دست کم از طالبان و داعش ندارندعطا و دوستم از زمرۀ قاتالن مردم افغانستان اند و در

  .  موجوديت چنين افراد کثيف بازھم تيره و تار خواھد بود

    

  

  

 

 

 

 


