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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۵ نومبر ١١

 

  مردم قربانی جنگ داعش و طالب
دانند که توطئه ھای امپرياليستی زمينه ساز آمدن داعش به   چطور به افغانستان راه پيدا کرد، ھمه میداعشاينکه 

 سر شان نازل داعشنام ه  نجات نيافته اند که بالی آسمانی ديگری بطالبما ھنوز از شر مردم . ه استافغانستان شد

، باعث شده که افراد ملکی قربانی داعش و طالبکه مايۀ نگرانی گرديده اين است که انتقام گيری بين  چيزی. گرديد

  .بی گناه را تأمين نمايدشوند و دولت بی غيرت مستعمراتی کابل ھم نظاره گر باشد و نتواند امنيت مردم 

 می  داعش بهطالبانافراد  ناراضی در تحريک . نستان رو به افزايش استا در ميدان افغ طالب و داعشزدو خورد بين 

دو .  رقيب باشد و يا خواه از مردم عادیطالبانپيوندند تا از جانب مقابل انتقام بکشند، خواه اين انتقام گيری از خود 

 پيوسته بودند، سر ھفت تن از گروگان ھا را در زابل که  ھمه ھزاره داعش که به  طالبرقيب روز قبل، يک جناح 

صاحب نظران .  گروگان ھا يک ماه قبل توسط داعشی ھا ربوده شده که سرانجام وحشيانه به قتل رسيدند. بودند، بريدند

 پيوسته و برای بی داعش سبب شده است که مخالفان به "مال عمر" سر جانشينی طالبانمعتقدند که کشمکش در رھبری 

عده ای از بی خردان در آغاز خوشبين بودند که منازعه . اعتبار ساختن يک ديگر  مرتکب  ھر نوع جنايت می شوند

 مردم را کم و بيش آسوده خواھد ساخت، اما نتيجه طوری است که ما در  طالب و داعشو يا بين  طالبببن شاخه ھای 

سعی می ورزند از خود    طالب بيکاران، جناح ھایهغرض سرباز گيری و جلب توج. ثۀ زابل مشاھده کرديمحاد

که نيرو ھای امنيتی دولت  جالب اين. خشونت بيشتری نشان بدھند تا بتوانند صفوف خود را از قاتالن پر سازند

 را نابود طالبی و  داعشیريقانطن کرده و قطاع المستعمراتی يا نمی خواھند و يا نمی توانند، امنيت را در شاھراه تأمي

نيرو ھای متجاوز امريکائی ھم نظاره گر اند و در حقيقت می گذارند که واقعاتی مانند زابل اتفاق بيفتد تا . نمايند

  . حق جلوه نمايده موجوديت شان ب

  . دھند اين است حال زار کشور و مردم ما که از ھر سو کوبيده می شوند و کشته می

  

 
 

 
   


