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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٠٢
 

 "جنبش اسالمی" و "جمعيت اسالمی"تسليحات 
  

  
 در شمال افغانستان به مرحلۀ باريک رسيده و "جنبش اسالمی دوستم" و رقيبش "جميعت اسالمی"رقابت بين منافقين 

 و "دوستم" ھفته قبل، نزاع مھمی بين حاميان چند. ھر لحظه احتمال برخورد ھای شديد بين اين دو جناح وجود دارد

 از جانب "جمعيت"ھفتۀ گذشتۀ يکی از قومندانان .  در ميمنه رخ داد که تعدادی از طرفين کشته شدند"جمعيت اسالمی"

عطاء "ھر دو، .  را به دنبال داشت"هللا عبدهللادعب" در ميمنه به ھالکت رسيد که عکس العمل جدی "دوستم"حاميان 

  .  محرکين اصلی خوادث اخير شمرده ميشوند"دوستم"و  "نور

 سالح ميان حاميان خود توزيع نموده و شبه "جنبش اسالمی دوستم" و "جمعيت اسالمی ربانی"طبق گزارش ھا، 

می چ پر– از زمان حاکميت مزدوران خلقی "دوستم"جناح . نظاميان خود را برای برخورد ھای آينده تقويت می نمايند

 ھم ميليشا ھائی را به وجود آورده که "جمعيت اسالمی". رمواقع منختلف از آن استفاده می کنداز خود ميليشيا دارد که د

اکثر جناياتی که در واليات شمال صورت می گيرد، از . در مواقع الزم برای تداوم حاکميت خود آن را به کار می اندازد

 در جريان "عطاء" و "دوستم"در واقعيت يک نوع رقابت تسليحاتی بين . استجانب ميليشيا ھای ھمين دو گروه رقيب 

ھر جناحی که در سياست افغانستان ضعيف شود، به مفاد . است که آرزوی دولت مستعمراتی کابل را برآورده می سازد

قت ھر دو نه برای ھر دو جناح يک ديگر را متھم به تجاوز و زياده روی می سازند، اما در حقي.  شود کابل تمام می

 "عطاء" و "دوستم"اگر عقل و منطق بر . شوند امنيت بلکه برای تخريب امنيت و تحکيم قدرت خويش وارد عمل می

  .حاکم نگردد، آتش بزرگی در شمال کشور در خواھد گرفت

ندان از حيات مردم ما ازين وضع ناھنجار کشور خسته و درمانده شده اند و آروز دارند که ھر چه زود تر دست زورم

 .شان کوتاه شده و کشور از شر اين ميھن فروشان رھائی يابد


