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  امينی- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ١۴
 

 حزب اسالمیتوسط " حاکميت وحشت"آغاز علنی اصل 
  

ک مسجدی در واليت تخار حمله در ي" حکمتيار"دھد که اعضای حزب وحشی اسالمی  خبر ھای تکان دھنده نشان می

بعد از تسليم شدن به امريکا و آمدن به .   تن ديگر را مجروح ساخته اندبيست تن را کشته و بيش از ١٠نموده و حد اقل 

. شود کابل، حزب اسالمی تعھد کرده بود که خشونت را بدور انداخته و بار ديگر به کشتن و حمله کردن متوصل نمی

نگذشته است که بار ديگر انسانکشان اين حزب فاسد و قاتل مردم بار "  حزب اسالمی"دن جناوران ھنوز چند ماه از آم

  .ندديگر به کشتار آغاز کرده ا

جنايتکاران حزب اسالمی بر يک مسجد در واليت تخار حمله نموده و تعدادی از از گزارش ھا حاکيست که يک عده 

 گران حزب اسالمی اعالم کردند که اين حادثه بر مبنای مسائل شخصی فتنه. نده انمازگزاران را کشته و زخمی ساخت

يکی از قومندانان حزب اسالمی به مردم گفته . مسؤولت آن را نمی پذيرد" حزب اسالمی"صورت گرفته نه سياسی و 

" اکبری"بين . کرد انتقاد می هبود که به امامت شخصی به نام مال اکبری نماز نخوانند زيرا اين مال از آن قومندان ھميش

بار ھا مشاجره و کشمکش صورت گرفته و يک ديگر را متواتر تھديد " بشير قانت "مو يک قومندان حزب اسالمی به نا

 قاتل برخوردار است و روی ھمين "حکمتيار"که مردم محل می گويند، بشير قانت از حمايت شخص  طوری. کرده اند

واليت تخار امنيتی دولت دست نشانده در نيرو ھای . دھد به کشتار ادامه می" حکمتيار"دليل با  دست آزاد و پشتوانۀ 

حزب اسالمی . کاران دل می بندندرند و فقط به وعده ھای پوچ جنايتکمترين صالحيت مداخله در ھمچور موارد را ندا

  :شاعر می گويد که. به وعده ھای خود پشت پا زده و خشونت را دوباره به راه انداخته است

  گرچه با آدمى بزرگ شود   قبت گرگ زاده گرگ شودعا

  . باشد، تغيير آن مشکل و حتا ناممکن استی شده که وحشی گری خصلت انسان زمانی

  

 

 


