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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جوالی ٠٨

 حکمتيار و داعش

 
 جناور گلبدين حکميتار

اين . گزارشھا ھا حاکيست که جانی و قاتل گلبدين حکمتيار در منازعات داخلی افغانستان، جانب داعش را گرفته است

 شرير ترين اخوانی ھا در  وحکمتيار يکی از خاين ترين. تازه ترين اما نه آخرين خيانت حکمتيار به افغانستان است

حکمتيار و احمد شاه مسعود در دھۀ ھفتاد .  ديگری نمی انديشد به چيزنن و ويران کردافغانستان است که به جز کشت

  . ًيار يک ديگر بوده و مشترکا آفت می آفريدند

با صدور اين . حکمتيار به حاميان خود دستور داد که در کشمکش ھای داعش و طالبان، از داعش پشتيبانی نمايند

. زب اسالمی را در سياست افغانستان برازنده سازد و از طالبان انتقام بکشدخواھد که نقش ح اعالميه، حکمتيار می

حکمتيار و طالبان ساختۀ آی اس آی پاکستان اند که در جريان اشغال افغانستان توسط قوای سوسيال امپرياليسم شوروی 

البته تضاد ھای درونی و سليقه ئی دليل ملی . داده شدندو حوادث بعدی در کشور رشد يافته  و تا مرحلۀ کنونی تکامل 

  . ازين دو گروه جانی نيستيکھيچ بودن و مردمی بودن 

 حزب اسالمی حکمتيار اولين سازمان تروريستی در افغانستان است که حمايت خود را از گروه تروريستی داعش 

 ١۴يت خود را از داعش اعالم نموده است؟ در جريان معلوم نيست که حکمتيار با کدام پشتوانه حما. اعالم داشته است

سال تجاوز امريکا در افغانستان، حزب اسالمی حکمتيار ھيچ زمانی زير ضربات قوای امريکا و ناتو قرار نگرفته 

. افراد مربوط به حکمتيار در پست ھای مھم تعيين شدند و ھم اکنون ھم در دولت مستعمراتی مقام ھای بلند دارند. است

زب اسالمی  تفاھی وجود داشته که بر مبنای آن حکمتيار آزادانه عمل می حشود که بين امريکا و  ينطور استنباط میا

پس اگر اين معامالت پشت پردۀ حزب اسالمی  با امريکا را بپذيريم، اعالميۀ حکمتيار در حمايت داعش بدون .  کند

 و نمودهروه ھای جھادی سال ھا از پول سی آی ای تغذيه حزب اسالمی و ساير گ. مشورۀ امريکا صورت نگرفته است

  . برای اھداف آن سازمان کار کرده اند

 .تو اگر برخيزی، ما اگر برخيزيم، ھمه برخيزند. ين راستا خيانت عظيم استتخاموشی ھم مينھان ما در


