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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٠١
 

 "حزب اسالمی" و "جمعيت اسالمی"تقابل احتمالی 
ی صورت ئزب اسالمی برخورد ھاتبصره ھا چنين است که شايد در آينده بين منافقين جمعيت اسالمی و آدم کشان ح

 به "گلبدين حکمتيار"که حزب اسالمی با دولت مستعمراتی کابل امضاء نمود، برگشت " صلح"با امضای پيمان . بگيرد

جمعيت اسالمی موافقۀ کابل را با حزب اسالمی به فال نيک نمی بيند و آن را در معادلۀ تنزيل . کابل نزديک شده است

امريکا و دولت مستعمراتی کابل شايد کارت حزب اسالمی را در بازار . خطر بزرگ می پنداردنفوذ سياسی اين گروه 

د جلو تاخت وتاز ھا و انتقام سرکشی ھای جمعيت اسالمی و نزديکی اش را با نسياسی مورد استفاده قرار دھند تا بتوان

  . مسکو و تھران بگيرند

برند و ھراس دارند که مبادا نفوذ سياسی و  راب به سر می درين روز ھا در اضط"ربانی"افراد جمعيت اسالمی 

 معاھدۀ صلح را با "حکمتيار"که حزب اسالمی  از روزی. اجتماعی شان در افغانستان در سراشيب سقوط  قرار گيرد

 "قانونی"، "عطا نور" ،"صالح الدين ربانی"دولت مستعمراتی کابل امضاء نموده است، اعضای جمعيت اسالمی مانند 

. و ديگران در سراسيمگی قرار گرفته و در ھراس اند که توانائی کنونی خود را به مفاد حزب اسالمی از دست بدھند

جمعيت اسالمی فکر می کند و شايد ھم درست فکر کند که دولت مستعمراتی کابل با اشارۀ واشنگتن معاھدۀ صلح را با 

جمعيت اسالمی و .  به حيات سياسی آماده شود"گلبدين حکمتيار"حزب اسالمی امضاء نموده تا زمينه برای برگشت 

ند و مدت چھار سال جنگ ھای داخلی با ھم ديگر دست به گريبان بودند که احزب اسالمی رقبای سرسخت يک ديگر

  .ھزار ھا تن را ھم کشتند

ًانی  بودند و مشترکا  به روی  دوستان جان ج"احمد شاه مسعود" و "حکمتيار" در دھۀ ھفتاد يعنی زمان تولد اخوانيت، 

که به پاکستان فرار کردند، تضاد درونی اين دو گروه ضد ملی، کشمکش را بين شان  زمانی. زنان تيزاب می پاشيدند

 آی اس آی قرار گرفت و شورای نظار و جمعيت اسالمی به شوروی و ايران هحزب اسالمی مورد توج. بيشتر ساخت

  . با قوای تجاوز کار شوروی گرديد"احمد شاه مسعود"ار داد مخفی رو آوردند که منتج به عقد قر

با تجاوز امريکا به  افغانستان، جمعيت . زب اسالمی مغضوب طالبان شدند و متواری گشتندح  شش سال، جمعيت و 

ی، اکنون با برگشت حزب اسالم.   و حاکميت را در دست گرفتندهاسالمی و شورای نظار در خدمت سی آی ای درآمد

احتمال برخورد ھای نظامی بين اين . جمعيتی ھا  احساس خطر می کنند که ديگر آن قدرت گذشته را نخواھند داشت

  .که قدرت  يک جناح به قيمت جناح ديگر تضعيف شود ًگروه بعيد به نظر نمی رسد، خصوصا اين
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ا از عروج سياسی حزب انسانکش مردم ما افول قدرت سياسی و نظامی جمعيت اسالمی را به خوشی می پذيرند، ام

  . اسالمی در ھراس اند

  

 

  

 

 

 
 


