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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٢٩

 "عبدهللا شورای نظاری"و عکس العمل " قومندان جمعيت"قتل 

 
جمعيت "اختالفات .  به قتل رسيده است"دوستم" يکی از قومندانان منافقين جمعيت اسالمی در فارياب از جانب حاميان

لۀ قدرت و حاکيمت در فارياب به اوج خود رسيده و گاه گاھی جنگ أ سر مس"جنبش اسالمی دوستم" و "اسالمی ربانی

 رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل کشته شدن قومندان جمعيت "عبدهللا عبدهللا". اتفاق می افتد گرم بين اين دو جناح 

 .محکوم کرده و گفته است که عامالن اين حادثه به دستگاه عدالت سپرده خواھند شدرا 

جنبش اسالمی " و گروه "جمعيت اسالمی ربانی"از مدت چند ماه بدينسو، کشمکش بين دو قدرت منطقه ئی منافقين 

ته شدن يک قومندان آخرين قربانی تا لحظات تحرير اين گزارش، کش.  جان چند تن از طرفين را گرفته است"دوستم

اختالفات اين دو گروه قدرتمند .  به ھالکت رسيده است"دوستم"محلی جمعيت اسالمی در فارياب بوده که توسط افراد 

 را وسعت داده و آن را از  ش نفوذد منطقۀ تحتساحه ئی است که ھر يک می خواھشمال سر حاکميت و صالحيت  

   ی است وحوادثچنين رود، خود محرک  ء نور که رقيب سرسخت دوستم به شمار می عطا.سازدچنگال جانب مقابل رھا 

ساير عمال جمعيت و شورای نظار ھم بی تفاوت نمانده و .  را در ميمنه ھم گسترش دھد  می خواھد نفوذشبدين وسيله

مستعمراتی نسبت حادثۀ قتل  رئيس اجرائی دولت "عبدهللا عبدهللا"چنانچه . ًبعضا به نفع افراد خود مداخله می نمايند

 به دستگاه عدلی ھدايت داده است که "عبدهللا". قومندان قھر شده و گفته است که مرتکبين به شدت مجازات خواھند شد

مردم "کيد کرد که أاو ت".  قانون بسپارندۀ ناجوانمردانه را شناسائی  و به پنجۀھرچه عاجل عامالن اين ترور و توطئ"

واھند داد تا حلقات ماجراجو و تفرقه افگن براي رسيدن به ھدف ھای شوم و شيطانی شان و با ايجاد  گاه اجازه نخ ھيچ

 نشان می دھد که روابط جمعيت و جنبش به شدت "عبدهللا"لھجۀ تند ". ترس و وحشت و ارعاب آنان را به زانو درآورند

 .شود خراب شده و احتمال برخورد ھای بيشتر پيش بينی می

 .سفيم، اما نابودی جنگ ساالران و فيودال ھای نظامی را به فال نيک می نگريمأدم بی گناه متار قتل مر

 


