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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠۴
 

 شود  وارد ميدان می"گلبدين"
  

وارد " لبدين حکمتيارگ"بعد از تشکيل ائتالف سه گانه توسط سه مزدور امپرياليسم، يک نوکر ديگر امپرياليسم به نام 

دولت مستعمراتی ائتالف   محقق، و حمايت از– دوستم –رای خنثی ساختن ائتالف عطاء بصحنه شده و می خواھد که 

است که حين تسليم شدن و آمدن به کابل، تعھد " حکمتيار"اين يک نوع وظيفه شناسی از جانب . ديگری را به راه اندازد

معلوم نيست که اين نوع ائتالفات افغانستان را به کدام سو می کشاند، اما يک . يت کندکرده بود که از دولت مزدور حما

 . ين نوع ائتالف ھا اساس مردمی ندارد انکته قابل تأمل است که ھيچ يک از

ھيچ يک از رھبران گروه ھای جھادی افراد ملی و مردمی نيستند که از قلب جامعۀ خود برخاسته باشند و در خدمت 

ی به دستگاه ھای استخباراتی امپرياليسم عھمۀ آنھا چه سنی است و چه شيعه به يک نو.  ود قرار گرفته باشندمردم خ

ًتضاد ھای منافع ميان نوکران امپرياليسم وقتا فوقتا ظھور می کند و ھر يک سعی می ورزد که وفاداری و . مرتبط اند ً

 سال اخير در افغانستان اشغال شده توسط ١۶اين حالت را حد اقل در . نوکر منشی خود را به استعمار بيشتر ثابت سازد

جنگ منافع ميان مزدوران امپرياليسم کشمکش را دامن می زند و توطئه گری را . امپرياليسم امريکا مشاھده می نمائيم

  .وسعت می بخشد

 ضد دولت هخباراتی ترکيه ائتالفی را در انقره بتدوستم و محقق به ھدايت دستگاه اس چند روز قبل شنيديم که عطاء، 

خوب ببينيد که اين ائتالف از جانب کسانی به راه می افتد که جزء دولت مردوز کابل اند، . مزدور کابل تشکيل داده اند

می می خواھد که برای کشت و مات دادن رھبر حزب انسانکش اسال" گلبدين"اکنون . اما به دنبال منافع بيشتر می باشند

اين . گذاشته خواھد شد" تفاھم ملی"تالف جديد ئنام اين ا. ائتالف سه گانه، خود ائتالفی را به حمايت دولت رھبری کند

  .نمايند" تمسخر"شود تا مردم ما را گول بزنند و  ھمه خيمه شب بازی ھا توسط امپرياليسم رھنمائی می

 طرح ھای امپرياليستی است تا مردم ما فرصت مبارزه را نداشته باشند و صرف ذھن شان اين ھم يکی ديگر از

  . مصروف توطئه گری عمال امپرياليسم گردد

 

 

 

 


