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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٣١
 

  "عطاء" و "حکمتيار"جنگ 

  
  دو چھرۀ اھريمنی

  

موفق شده " جمعيت اسالمی"و " حزب اسالمی"در جنگ انداختن دو حزب اخوانی، " اشرف غنی"شود که  معلوم می

در صحنۀ سياسی افغانستان، استفاده از او عليه شورای نظاری ھا و جمعيتی  ھا " حکمتيار"يکی از داليل آوردن . است

و اعضای جمعيت و شورای نظار برخورد ھای شديد لفظی صورت گرفته که " حکمتيار"ين روز بين  ادر. بوده است

ھر . ھر دو حزب اخوانی مسؤول بربادی ھا و کشتار ھا در افغانستان بوده اند. ندباعث افشاگری ھای يک ديگر شده ا

  . دو حزب اخوانی دست نشاندۀ بيگانگان و جواسيس قدرت ھای خارجی اند

احمد "ًقبال از کردار و رفتار جمعيت و حتا " حکمتيار. "شدت اتھامات حزب اسالمی و جمعيت اسالمی باال رفته است

گفت که ما اول به " عطاء. "شده است" عطاء"قاد نموده که سبب عکس العمل شديد جمعيتی ھا و شخص  انت"شاه مسعود

ين اواخر تغيير خورده و آدم شده است، اما می بينيم که ھمان  اخوش آمديد گفتيم و تصور می کرديم که او در" حکمتيار"

  .کسی است که بود

ی به کشور ئمريکااوقتی که گفتی از امت رسول نيستی اگر يک  " خطاب کرد و متذکر شد که"حکمتيار"به " عطاء "

ی که خارجی ھا برايت ساخته اند در کابل می نشينی؟ وقتی که عليه ملت و ئباشد و به اينجا برگردی، چطور در قصرھا

س گرفته حکومت و سربازان کشور اعالم جھاد کردی، مگر چه تغييری در ما آمده است که امروز جھادت را عليه ما پ

  ." ای؟
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عطا محمد نور ثابت کرد که غالم ايران و وکيل مدافع آن "  ھم خاموش نه نشسته به جواب عطاء گفت که "حکمتيار"

 مثل والی بلخ نيست که سال ھای سال غالمی امريکا را کرد و در آخر مثل بوتل "حکمتيار". کشور در افغانستان است

شود که ھر دو تفالۀ امپرياليسم اند   گفتار و کردار اين دو بردۀ استعمار آشکار میاز." خالی پپسی دور انداخته شده باشد

  .دور می اندازنده  را بی را استفاده می کنند و ديگریکه کشور ھای امپرياليستی نظر به ضرورت يک

اميل گردن خود ما جنگ اين دو غالم را به فال نيک می نگريم و اميداواريم که گوش و بينی يک ديگر را ببرند و 

  . سازند تا ملت از شر شان آسوده شود

  

  

  

 

 


