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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ می ٠۴
  

   در بگرام بود"حکمتيار"
 رھبر حزب انسانکش اسالمی مدتی نزد قوای امريکا در "گلبدين حکمتيار"دھد که  معلومات دست اول نشان می

اين شخص کثيف چند روز را در بگرام سپری نموده و با . ر انتقال داده شدبگرام بود و بعداً به لغمان و ننگرھا

سال گذشته حزب اسالمی . قومندانان امريکائی و پاکستان تبادل افکار کرده و ھدايات ايشان را با خود گرفته است

ھدۀ صلح را امضاء تسليم امپرياليسم امريکا شد و سپس واشنگتن به مزدوران خود در کابل ھدايت داد که با او معا

  .نمايند

دست ه  رھبر حزب ضد ملی و ضد مردمی اسالمی برای ب"گلبدين حکمتيار"گزارش ھای موثق می رساند که 

 چند روز را در  مرکز نظامی امريکا در بگرام سپری نمود و بعداً توسط ھيلوکوپتر ھای ،آوردن اوامر و ھدايات

کارمل "شود و  تاريخ بار ديگر تکرار می. به لغمان برده شد تا آمدنش به افغانستان طبيعی معلوم شودامريکائی 

  . را می گيرد"کارمل روسی" جای "اسالمی

 تبصره اين است که امريکا می خواھد در آينده او را در يک پست مھم تعيين نموده و از او عليه گروه ھای طالبان 

با اوج گرفتن جنگ سرد بين روسيه و .  عليه ايران و روسيه در منطقه استفاده نمايدو شورای نظار در داخل و

ما شاھد . امريکا که به افغانستان ھم سرايت نموده، اين نوع بازی ھای قدرت ھای جھانی بعيد به نظر نمی رسد

رد تا گروه ھای مختلف  را  شارالتان تا کدام اندازه شيطنت دا"غنی"دانيم که   بوديم و می"ضياء مسعود"برکناری 

 را به ھدايت امريکا بازی خواھد کرد و "حکمتيار" روزی مھرۀ  "غنی"شود که  تصور می. به جان ھم اندازد

  .صحنه ھای سياسی عوض خواھد شد

  . شيار باشند تا فريب فريبکاران را نخورندومردم ما بايد بسيار بسيار ھ

 

 


