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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٠٣
 

 دو گروه طالبان و دو دستور
  

دتی  طالبان را به يک بارگی خاموش نمی سازد، بلکه برای م"اختر منصور"شد، مرگ مال  طوريکه تصور می

با گروه مال . پاکستان اکنون دو نوع بازی را در پيش گرفته است. حمالت جناح تندرو طالبان ازدياد ھم خواھد يافت

شدت حمالت طالبان بعد از کشته شدن .  کابل را تھديد می نمايد"ھيبت هللا" پيشنھاد صلح می کند و با جناح مال "رسول"

  .  اين گروه است نشاندھندۀ انتقام گيری"اختر منصور"مال 

آيا اين نوع تضاد ھا بين اين دو گروه .  خواستار جنگ"ھيبت هللا"است، جناح مال " صلح" خواستار "رسول"جناح مال 

توان  که طالبان از پاکستان تغذيه می شوند، می با در نظر داشت اين. انسان کشان واقعی است يا تحميلی و دستوری

 دستور "رسول"از يک سو به گروه مال . دو گانه را با افغانستان در پيش گرفته استاستنباط نمود که اسالم آباد روش 

 که جانشين مال  "ھيبت هللا"از سوی ديگر به گروه مال . داده است که به دولت مستعمراتی کابل پيشنھاد صلح بدھند

 اعالم کرده است که "ھيبت هللا"چنانچه مال . فزايندداده اند که به شدت حمالت خود بي شده، فرمان "اختر منصور"

مال ". ضد نيرو ھای خارجی و نيروھای امنيتی افغانستان عمليات خود را گسترش خواھند داده جنگجويان اين گروه ب"

که نيروھای خارجی در افغانستان وجود داشته باشد ما با دولت افغانستان صلح نخواھيم  تا زمانی" گفت که "ھيبت هللا"

  ".کرد

شود که  گفته می.  ماھرانه دوکارت را بازی می کند که دولت مستعمراتی کابل توانائی مقابله با آن را ندارد  پاکستان

 اول تابع اسالم آباد ۀ از حمايت دولت مستعمراتی کابل ھم برخوردار است، اما اين گروه ھم به درج"رسول"جناح مال 

يک محکمه، قتل تعداد زيادی از پوليسان دولت مستعمراتی و  بر "ھيبت هللا"حمالت اخير گروه . خواھد بود تا کابل

  .تکرار حمالت خودکشانه گويای اين واقعيت است که آرامش به اين زودی به کشور ما بر نخواھد گشت

 ،درين روز ھای مرگبار، نيرو ھای مردمی بايد صفوف خود را فشرده سازند و سد بزرگی را در مقابل ھيوالی طالب

  .  اعمار نمايند و دولت دست نشانده اشمريکاامپرياليسم ا

  

  

 

 


