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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ١۵

  

  منازعه بين طالبان و حزب اسالمی 
  

می گلبدين حکمتيار  دو گروه ضد ملی و ويرانگر طالبان و حزب اسالۀزعموضوع منايکی از خبر ھای داغ در کابل 

طالبان حزب اسالمی را متھم به خيانت و ھمکاری با اشغال گران نموده و حزب اسالمی ھم طالبان را تکفيری . است

  .خطاب نموده اند

رياست جمھوری دولت مستعمراتی " کانديد"که يکی از اعضای حزب اسالمی به نام قطب الدين ھالل خود را  زمانی

ز کانديدی وی حمايت کرد و به حاميان خود دستور داد که در انتخابات شرکت نموده و از ھالل کابل نمود، حکمتيار ا

اين حرکت حکمتيار حد اقل از نگاه ظاھری خالف روش گذشته اش بود که اشغال افغانستان را محکوم . حمايت نمايند

خودش ھم  با نيرو ھای  اشغالگر کنار آمده  ين شيوۀ حکمتيار معلوم می شود که ااز. می کرد و انتخابات را نفی می نمود

ھمه می دانند که قوای حزب اسالمی مانند قوای سياف و شورای . و سھمی در دولت مستعمراتی آينده خواھد گرفت

  . کابل را به خاک  يکسان کردند١٩٩۶-١٩٩٢نظار و جمعيت در جريان جنگ ھای داخلی 

 از حزب اسالمی ندارد، حمکتيار و حزبش را به یبيرحمی و خشونت دست کموابستگی به اجانب،   طالبان که در 

. خاطر حمايت از انتخابات رياست جمھوری و کانديدی عضوش محکوم به خيانت و حرکت ضد اسالمی کرده است

ال زد و مردم احتم. طالبان می گويند که حزب اسالمی با دشمنان افغانستان ساخته و از تجاوز گران حمايت نموده است

  .خورد را بين اين دو گروه که گاه گاھی با ھم ھمکاری داشتند، می بينند

ما تشديد مخالفت بين اين دو گروه ضد مردمی و ضد ملی را به فال نيک می نگريم و اميدواريم که ھر دو گروه ھرچند 

ر تجربه نشان داده که با تأسف، اين ؛ مگد رھائی يابنروه شداديک ديگر را تار و مار نموده تا مردم ما از شر اين دو گ

با ھم رقابت و دشمنی ھم داشته باشند، چون در نھايت افسار شان در دست نھاد ھای که گروه ھا به ھر اندازه ای 

يشتر از آن که خودشان ب ،درگيری ھا بيگانه است و در واقع از يک آبشخور، تغذيه می نمايند، یاستخبارتی کشور ھا

ما انجاميده، طومار جنايات آنھا و بيگناه ته شده به وسيلۀ خود شان نابود نمايد، به کشته شدن مردم را در تنور افروخ

  .قربانيان بيگناه از ميان مردم را طوالنی تر خواھد ساخت

  

 

 


