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  در جيب امريکا" گلبدين"

  
ل ديدار ھا داشته و مانند به امريکا تسليم شد، گاه گاھی با مقامات سفارت امريکا در کاب" گلبدين حکمتيار"که  ين ابعد از

شود و دساتير  ھر زمانی که ايجاب کند، به سفارت امريکا احضار می" گلبدين. "يک فرد رسمی با آنھا مذاکره می نمايد

در ھمين روز ھا اين خفاش به سفارت امريکا در کابل رفت و با قائم مقام سفارت امريکا . دست می آورده الزم را ب

با مقامات سفارت امريکا  در کابل " گلبدين"شود که مسايل امنيتی موضوع عمدۀ صحبت  ه میگفت.  گرديدصحبتداخل 

  .بوده است

رھبر حزب انسانکش اسالمی و يکی از قاتالن مردم افغانستان توظيف شده " گلبدين حکمتيار"گزارش ھای حاکيست که 

ًاست که وقتا فوقتا به سفارت امريکا در کابل کفيل سفير امريکا تحويل " ھوگو الرنس"  رفته و گزارش کار خود را به ً

پيرامون مسايل امنيتی صحبت نموده تا پوششی برای مذاکرات مخفی " الرنس"و "گلبدين"شود که  ًظاھرا ادعا می. بدھد

ت نموده و مردم را به موريت يافته است که برای طرح ھای امريکا در افغانستان و منطقه فعاليأم" گلبدين. "شان باشد

دھد که ھدف صحبت  سفارت امريکا برای فريب اذھان مردم متواتر گزارش می. حضور دايمی امريکا قناعت دھد

موضوعات حقوق بشر، دموکراسی، صلح و پشتيبانی از قانون اساسی دولت پوشالی افغانستان " گلبدين"متدوام ما با 

چطور ممکن است که يک فرد درنده خو که . اريخ معاصر افغانستان استجنايات اين حيوان صفت لکۀ ننگ در ت. است

  . عمرش در کشتن و بستن سپری شده است، تغيير جھت بدھد و انسان شود

ين نوع انسان ھای  االکن امپرياليسم از. بايد به سزای عمل خود برسند" گلبدين"مردم ما متوقع است که افرادی مانند 

  .شرف باخته حمايت می کند

 

 


