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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٢٣
 

 روابط پنھانی شورای نظار با طالبان
  

 دارد تا دولت حکومت در کابل شايعات قوی وجود دارد که يک نوع روابط پنھانی بين شورای نظار و طالبان وجود

ھدف اين ساخت وبافت بيشتر غنی است تا . وحشت ملی را بيشتر بی اعتبار ساخته  سر انجام آن را از پا درآورد

  .مردم معتقد شده اند که شايد دست عبدهللا ھم درين توطئه شامل باشد. عبدهللا

سخت دچار تعجب ساخته که چرا با وجود حمالت پی در پی طالبان در کابل و ساير نقاط مھم کشور، مردم ما را 

توانند خود را به مراکز عمده رسانده و  افزايش نيرو ھای امنيتی و موجوديت قوای متجاوز امريکا و ناتو، طالبان می

دولت . تواند مثال ھای عمده باشد حمله به شورا و کاروان ناتو می. در آن جا ھا عمليات تروريستی را انجام دھند

کابل با کمک نيرو ھای متجاوز کمربند ھای امنيتی متعددی به دور کابل تأسيس نموده که رخنۀ طالبان را مستعمراتی 

. تبه داخل کابل شده و ضربات خود را وارد نمايندچند مربا وجود اين طالبان توانستند که . سازد نھايت درجه مشکل می

در مجموع،  قوای امنيتی در . باشد است که زمينه ساز فعاليت ھای تروريستی طالبان میپس دست ھائی مخفی در کار 

.  اختيارات امنيتی به آنھا داده شدۀدست شورای نظار و جمعيت اسالمی است که بعد از تجاوز امريکا به افغانستان ھم

توانند صالحيت و  ن نمیی برخوردار است که ديگراتوجھًخصوصا گروه شورای نظار از صالحيت ھای  قابل 

  .ال قرار دھندؤحاکميت آنھا را در داخل دستگاه امنيتی مورد س

شوند که چندين کمربند امنيتی را گذشته و با خاطر  شود که چطور طالبان موفق می ال خلق میؤن، نزد مردم سآ بنابر

خل، نا ممکن است که طالبان بتوانند در جمعی داخل کابل گردند؟ حتا دوستم گلم جم شکوه سر داد که بدون معاونت از دا

خورد و  سوی مزدوران شورای نظار و منافقين جمعيت اسالمی دور میه چشم ھا بکه درين جاست . کابل ضربه  بزنند

  . دانند مردم آنھا را درين خيانت بزرگ شريک طالبان می

 یبد و ھر جناح سعی می نمايد که ديگرھمه آگاه اند که کشمکش بين شورای نظار و گروه غنی  ھر روز وسعت می يا

گروه شورای نظار معتقد است که با سقوط حکومت فعلی، شورای نظار و . را در انظار عامه بی اعتبار جلوه دھد

  .جمعيت اسالمی خواھند تواست که قدرت را  در دست گيرند

مسعود و شاه  متداوم حاميان احمد گان حاکم را به فال نيک می نگرند، اما از خيانتمردم کشمکش درونی فساد پيش

  . ربانی نفرت عميق دارند

  

 

 


