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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٠٩
 

  بر فرق جمعيت و شورای نظار"حکمتيار"ضربۀ 
 اين کثافت  به کابل، جمعيتی ھا  رھبر حزب انسان کش اسالمی و آمدن قريب الوقوعگلبدين حکمتياررفع تعزيرات از 

روند می غرند و شکوه  عمال اين دو گروه ھر جا می. رخطا ساخته استا ميھن فروش را سخت ویوشورای نظاری ھا

اين دو گروه به اين عقيده رسيده اند که امريکا بيش .  خود را نزد امپرياليسم درخشان نمی بينندۀمی نمايند، زيرا آيند

تشويش اين دو گروه ضد ملی قابل . اعتماد ندارد و می خواھد حزب اسالمی را جانشين شان بسازدازين باالی آنھا 

  .   آويخته شده استحکمتيارحلقۀ غالمی امريکا بر گردن . درک است

 رھبر حزب اسالمی و يکی از چاکران پاکستان بعد از رفع تعزيرات توسط ملل متحد گلبدين حکمتيار که شنيده می شود

 حکمتياربا آمدن .  تن را تربيه نموده تا از او محافظت نمايند۴٠٠اکنون امريکا حد اقل . دی به کابل خواھد آمدبه زو

جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا که تا . فصل جديد سياسی در کابل باز شده  و بازيگران نو  وارد صحنه خواھند شد

 قدرت نگھداشته شده بودند، در اضطراب کامل به سر برده و فکر می کنند که دوران ۀر اريکباکنون توسط امپرياليسم 

  . بردگی شان به پايان رسيده و نوبت را بايد به حزب اسالمی بدھند

 در ادغام با دولت مرکزی ھم ترس از عروج حزب اسالمی است که مبادا روزی حزب عطا نوريکی از داليل کوشش 

با رفع تحريم ھا و امضای معاھدۀ صلح  با دولت مستعمراتی . ی و شورای نظار را بگيرداسالمی جای جمعيت اسالم

کابل، حزب اسالمی قادر خواھد شد در حکومت سھيم شده و توازن کنونی را به ضرر دو گروه جمعيت و شورای نظار 

مراتی شود، زنگ خطر برای داخل دولت مستعبيشتر از اين ًاگر احيانا اعضای حزب انسان کش اسالمی . ھم بزنده ب

  .  ميھن فروشان جمعيت اسالمی و شورای نظار به صدا در خواھد آمد و آيندۀ شان تاريک جلوه خواھد کرد

  . مردم ما مرگ ھر دو را خواھانند. رود و خاين ديگر جايش را می گيرد يک خاين می

 

 


