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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ١۶
 

  است؟"جمعيت اسالمی" بد تر از "حزب اسالمی"آيا 
بلند شده " حکمتيار" "حزب اسالمی"ل و بين دولت مستعمراتی کاب" توافقنامۀ صلح"ين روز ھا آوازۀ نھائی شدن  ادر

. اين حرکت را به نفع کشور دانسته، اما مخالفان اين توافقنامه را به نظر نيک نمی بينند" حزب اسالمی"حاميان . است

اند، به اين انديشه اند که با آمدن " حزب اسالمی"که رقبای اصلی " جمعيت اسالمی"و " شورای نظار"طرفداران 

از نگاه مردم ستمکش ما، کمترين . شود  به ضرر آنھا تمام میءدر صحنۀ سياسی کشور، توازن قوا" يارگلبدين حکمت"

 .فرقی بين ين دو جناح اخوان الشياطين وجود ندارد

به توافق رسيده و عنقريب بين اين دو معاھدۀ صلح " گلبدين حکمتيار"شود که دولت مستعمراتی کابل با  تصور می

را به "  مخالف"ز نگاه دولت مستعمراتی، شايد اين عمل يک پيروزی باشد که می تواند يک جناحا. امضاء خواھد شد

احمد شاه "" شورای نظار" و "ربانی"" جمعيت اسالمی"مانند " حزب اسالمی. "سوی خود کشانيده و آن را خنثی نمايد

شورای نظار جزء (ھر دو گروه . ند تن کشته شدان، مرتکب جنايات وحشتناکی گرديده که به موجب آن ھزار"مسعود

جمعيت . "بيشترين پشتون و کمترين تاجک را دارد" حزب اسالمی. "از شاخه ھای اخوانيت اند)  جمعيت اسالمی است

  . فرق بين اين دو ھمين است. بيشترين تاجک و کمترين پشتون را دارد" اسالمی

اواخر تسليم شده و به اين اساس با دولت دست نشاندۀ امريکا تا مدتی مغضوب امريکا بود که درين " حزب اسالمی"

ن گذاشته  و به ااز قبل خود را در اختيار امريکا و ساير متجاوز" شورای نظار"و " جمعيت اسالمی. "مذاکره می کند

  و در با شوروی سابق ھم معاھدات مخفی امضاء کرده" جميعت اسالمی و شورای نظار. "ھدايات آنھا عمل می نمايند

ريشه ھای ايدئولوژيک ھر دو گروه يکی است و جزئی از سازمان جھانی اخوان .  خدمت آن کشور قرار گرفته بودند

  .اند

 ھر دو به روی زنان "مسعود" و "حکميتار". ً در سال ھای دھۀ ھفتاد مشترکا دست به توطئه می زدند و آدم می کشتند

. اختالفات اين دو گروه در پاکستان آغاز شد و شکل قومی به خود گرفت. ندتيزاب می پاشيدند و آنھا را زخمی می ساخت

گروه شياد دو اين . در جريان جنگ ھای داخلی،  حزب و جمعيت با ساير گروه ھای  جنگ طلب کابل را ويران کردند

  . به ھيچ وجه بر يک ديگر برتری ندارند و مساويانه جنايت پيشه اند

تجاعی ضد ملی، ضد مردمی، ضد ميھنی و رگروه ھای ا" جمعيت اسالمی"و ھم " میحزب اسال"بايد گفت که ھم 

 .مردم ما بايد بيدار شوند و فريب نيرنگ گروه ھای مزدور را نخورند. مزدور اجانب اند


