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 روابط تنگاتنگ شورای نظار با داعش
  

 از اينھا در مقابل طالبان در محافل کابل شايعات قوی در گردش است که گروه شورای نظار با داعش در ارتباط بوده تا

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان و سرنگونی . نداشورای نظار و طالبان دشمنان خونی يک ديگر. استفاده نمايند

طالبان، امپرياليسم امريکا حاکميت، ثروت و اسلحه را در اختيار شورای نظاری ھا  گذاشته و به پاس خدمات غير 

  . ھن، آنھا را صاحب اختيار افغانستان ساخته استشرافتندانۀ شان در فروش مي

عروج دوبارۀ طالبان در . شورای نظاری ھا به اين عقيده شده اند که بايد از داعش عليه طالبان پشتون استفاده نمود

طالبان روزی در موقفی صحنۀ سياسی افغانستان، شورای نظاری و جمعيتی ھا را در اضطراب قرار داده  تا مبادا 

يعنی داعش استفاده " دشمن طالبان"ازينرو بھتر است که از . قرار گيرند که منافع مادی و سياسی آنھا را تھديد نمايد

  . نمود وازين گروه برای مقاصد نظامی عليه طالبان مستفيد شد

شورای نظار و سابق رئيس خبر ھای غير رسمی در کابل طوری است که امرهللا صالح به اصطالح مغز متفکر 

که طالبان  داعش يک جنبش نوين  در جھان اسالم است در حالی"سازمان امنيت دولت مستعمراتی کابل می گويد که 

چون شورای نظار در اردو و قوای امنيتی ". صرف پشتون اند و برای برگرداندن حاکميت پشتون ھا فعاليت دارند

فراد شورای نظار برحسب دستور، داعشی ھا را ذريعۀ ھيلوکوپتر در نقل و انتقال شود که ا مسلط اند، بنابران گفته می

  . اجنت ھا استخباراتی غرب ھم درين معامالت سری شريک اند. کمک می نمايند

با مالحظۀ تاريخ خيانت شورای . برند سر میه مردم افغانستان نه تنھا در فقر و بدبختی، بلکه در توطئه گری دايمی ب

  .  رسد جمعيت اسالمی ربانی به افغانستان، ھمکاری اين گروه ضد ملی با داعش بعيد به نظر نمینظار و 

 

 
 


