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  ٢٠١٧ می ٠۵

  

   در بگرام"ببرک اسالمی"
 از کابل گزارش جالبی "عبدهللا امينی"آقای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "چند روز قبل، ھمکار گرانقدر پورتال 

. در مرکز نظامی امريکا در بگرام به نشر سپاريد" حزب اسالمی" رھبر "لبدين حکمتيارگ"را در مورد اقامت 

 در خالل مدت اقامتش در بگرام با نظاميان امريکائی و پاکستانی مالقات دوستانه "حکمتيار"شود که  تصور می

ل نمايد و چه کار ھا را انجام داشته و ھمچنان دساتير الزم را  از باداران خود دريافت نموده که چگونه در آينده عم

تخت " او را به ھمانجا را به ميدان ھوائی بگرام آوردند و از "ببرک کارمل"اين ھمان روش روس ھا بود که . دھد

 . ميدان ھوائی بگرام به يک خيزشگاه خاينان مبدل شده است. نشاندند" سلطنت

 از تسليم شدن به امريکا به افغانستان آمد تا در  رھبر حزب ضد ملی و ضد انسانی اسالمی بعد"گلبدين حکمتيار"

 بسيار "حکمتيار"زئدگی در انزوا برای . سياست کشور داخل شود و از سرمايۀ غير مشروع خود استفاده برد

نقش آی آس آی پاکستان در تسليم . دردناک و دلتنگ کننده شده بود و راھی به جز تسليمی برای وی وجود نداشت

 در سفارت امريکا در اسالم آباد سند "حکمتيار"دست آمده، ه طبق اطالعات ب. بسيار سازنده بودشدنش به امريکا 

 نگاه زنامۀ صلح را اھدايت داد که موافقتمتعاقباً امريکا به مزدوران خود در کابل . تسليمی خود را امضاء نمود

کرده نمی را  دور از صالحيتش اقدام  دولت مستعمراتی کابل چنين در غير آن امضاء نمايند "گلبدين"شکلی با 

البته که اعضای حزب اسالمی . به زودی حکمتيار و حزبش بخشی ار دولت مستعمراتی کابل خواھد شد.  توانست

  .حکمتيار می دانستند" حزب اسالمی" گرفته بودند، الکن آنھا خود را مجزا از شاخۀ یدر مقامات باال جا

بود که برايم " کارمل اسالمی" اصطالح نکار برده ، ب"امينی"ر ما آقای يکی از نقاط دلچسپ در گزارش ھمکا

حيث خاين اعظم در تاريخ   اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ شوروی من"ببرک کارمل". بسيار دلچسپ واقع شد

  بگرام آغاز کرد و اين فرد ميھن فروش عمليات خود را  تحت رھبری کی جی بی از. افغانستان شناخته شده است

 ھم از مرکز نظامی امريکا در بگرام  حرکت ضد ميھنی خود را آغاز "حکمتيار". به  ساير نقاط کشور پھن ساخت

 یواقعاً جا. کرد و اکنون می خواھد که فعاليت خود را به کمک امريکا و پاکستان به ساير نقاط کشور  پھن سازد

ی تماماً ه ئحکمتيار نه تنھا يک ميھن فروش است، بلکه يک جنايتکار حرف. ناميد" کارمل اسالمی"دارد که او را 

.  خانه را ويران ساختاندر طول چھار سال جنگ ھای داخلی، ھزار ھا تن را در کابل کشت و ھزار. عيار است

 ھم که گروه ھای جھادی ساخت پاکستان مانند وحشيان به کابل سرازير شدند، در کشتن و ويران کردن با زمانی
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 يکی از آن قاتالن را "حکمتيار"اکنون استعمار .  سرآمد روزگار شدند"مسعود" و "حکمتيار".  دادند مسابقه می

. د و کسی ھم جرأت مخالفت و مقاومت را در داخل نمی بيند تحميل می نمايی مردم ما بر آنھا آرزوخالف ميل و

  .دوباره خود را به زور بقبوالند به اتکای امريکا و پاکستان می تازد تا "کارمل اسالمی"

ی برای ئرا اعاده کند؟ تصور اين است که امريکا طرح ھا) گلبدين حکمتيار(چرا امريکا خواست که ببرک اسالمی 

 می تواند يکی از بھترين گزينه ھا برای تطبيق آمال امريکا در افغانستان "حکمتيار"آيندۀ افغانستان و منطقه دارد و 

که جنگ سرد بين روسيه و ايران از يکطرف و امريکا و ناتو از طرف ديگر در  وصاً اينخص. و منطقه باشد

 می تواند نقش مھمی برای امريکا بازی "گلبدين حکمتيار"افغانستان ھر روز اوج می گيرد، موجوديت افردی مانند 

  . نمايد

  

ريف و ميھن دوست در وظايف دولتی طوريکه ھميش متذکر شده ام، اشغال افغانستان ھرگز نمی گذارد که افراد ش

  .اين زمينه را برای تاخت و تاز ھمه ميھن فروشان آماده ساخته است. در کار گماشته شوند

 

 


