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   کابل-  عبدهللا امينی
 ٢٠١٧ می ١٨

 

  "خليلی" و "حکمتيار": دو چھرۀ منحوس

 

 عاملی و ه ئدو تن از ميھن فروشان حرف. شود پرده ھا پائين می افتد و چھره ھای واقعی خاينان ملی افشاء می

د سالی يک ديگر را نديده بودند، با خوشحالی  با ھم نشستند و جنايات مشترک شان را به ياد امپرياليسم که چن

" وحدت اسالمی"رھبر حزب " کريم خليلی"و " اسالمی"انکش نسرھبر حزب ا" گلبدين حکمتيار"اين دو . آوردند

فاوت اين دو را از ھم جدا داشتن ھويت قومی مت. يکی پشتون و ديگری ھزاره است، اما منافع مشترک دارند. اند

  .دھد نمی کند، بلکه منافع مشترک اين دو را با ھم وصلت می

" حزب اسالمی"رھبر " گلبدين حکمتيار"با " وحدت اسالمی"رھبر حزب " کريم خليلی"گزارش ھا حاکيست که 

-١٩٩٢در جريان جنگ ھای تباه کن داخلی . دادندديدار نموده و مانند ساليان جنگ ھای داخلی وعدۀ ھمکاری 

 - يکی پشتون وديگر ھزاره جبھۀ مشترکی عليه ائتالف تاجک "  حزب وحدت اسالمی"و " حزب اسالمی"، ١٩٩۶

ھا ين جنگ ھا  ده ادر. به راه انداختند" سياف"  "اتحاد اسالمی"با " جمعيت اسالمی"و " شورای نظار"پشتون  

ين تباھی اواضحاً که دست قدرت ھای بيگانه در. ناه کشته شده و کابل به ويرانه تبديل گرديدمردم بی گاز ھزار تن 

را باعث شده " خليلی"به کابل که خوشی " حکمتيار"با برگشت . شريک بود که به مزدوران خود ھدايت می دادند

جمعيت "و " شورای نظار"فشار است، ھر دو می کوشند که صفوف خود را فشرده سازند تا در آينده بار ديگر عليه 

اينجاست که عمال استعمار از يک ديگر حمايت می کنند، صرف نظر . ستاده شونديا" واحد"در يک صف " اسالمی

  .که به کدام قوم و طايفه متعلق اند ين ااز

 . را مانند سگ بد می بينند و برای ھر يک آروزی تباھی می کنند"حکمتيار" و ھم "خليلی"مردم ما ھم 


