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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ نومبر ١١
 

  شود  به طالبان نزديک می"گلبدين"

  
 يکی از قاتالن مردم افغانستان

ست که اگر طالبان به جريان صلح بپيوندند، حزب اسالمی رئيس حزب انسانکش اسالمی اعالم کرده ا" گبدين حکمتيار"

لوژی وجود ندارد، با آنھم ئوکه فرق زيادی بين حزب اسالمی و طالبان از نگاه ايد باوجودی. از آنھا حمايت خواھد کرد

ان در سال که طالب زمانی.  تحول ديگری در سياست کثيف افغانستان باشدۀبه طالبان می تواند نيم" گلبدين"اين اشارۀ 

 به سوی کابل يورش آوردند، حزب اسالمی ھم مانند ساير گروه ھای جھادی فرار را بر قرار ترجيح داد و ١٩٩۶

که با تجاوز امريکا به افغانستان، آنھا از چنگال  تا اين.  جھادی به ھر سو پراگنده شدندیھريک از رھبران ترسو

 . طالبان نجات يافتند

 حزب اسالمی در مورد حمايت طالبان که اگر آنھا به جريان صلح بپيوندند ازکجا ۀد اعالميند که بدانن امردم متحير

 را صادر کرده تا اگر بتواند هيک عده به اين عقيده اند که حرب اسالمی به اشارۀ امريکا اين اعالمي. نشأت کرده است

  .طالبان را به ترک جنگ وادار سازند

ًکه عمدا نمی  دھد، اما تا حال نتوانسته و يا اين امريکا قوای متجاوز خود را روز به روز افزايش میکه  باوجودی

می خواھد که با کشاندن طالبان به جريان صلح، " گلبدين"عده ای ديگر ھم معتقد اند که . خواھد طالبان را مغلوب سازد

. شده معرفی بدارد" شريف"ا از آدمکش به يک انسان  نموده و خود  رءاعتبار از دست رفته اش را نزد مردم احيا

 ۀھم. وجود داردزيادی ناگفته نبايد گذاشت ميان طالبان و حزب اسالمی وحتا با ساير گروه ھای اسالمی وجوه مشابه 

فات ظھور اختال.  اين گروه ھااز پول سی آی ای مستفيد شده اندۀھم. در پاکستان تولد شده و رشد کرده اند اين گروه ھا

  .مانع نزديکی شان نمی گردد

محروم " حکمتيار"به ھر حال، اعالميۀ حزب اسالمی نمی تواند مردم را بفريبد و آنھا را  از شناخت واقعی چھرۀ سياه 

 . سازد


