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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ فبروری ٠٩
  

  

  .است جنگ در ھمچنان گلبدين
 .است بوده ما کشور در مھم جريان سه رھبر و نماد سياھش سياسی عمر طول در او

 یئبنيادگرا رھبری مسند از او سقوط آغاز کابل به مجاھدين ورود و نجيب دولت فروپاشی .یئادگرابني و اخوانيزم) ١

 .است خاطره و بازنشسته پير یئبنيادگرا دنيای در او اکنون .بود

 زا قبل .کردمی اعمال جاسوسی زور و لومپنزم تيغ با را یئبنيادگرا پوھنتون دوران از گلبدين  .جاسوسی و لومپنيزم) ٢

 با اما، .شد کمپش و "سيا" ۀدردان جھاد دوران در خصوصه ب طريق آن از و بود پيوسته آیاسآی به ثور ھفت کودتای

 .افتاد آیاسآی چشم از کابل تسخير در ناکامی با و "سيا "جيب از شوروی رفتن

 کمرنگ با و بوده فاشيستان ۀرکردس مجاھدين ھایگروه ميان در گلبدين .است بوده ديو اين ديگر گاهپناه فاشيسم ) ٣

 شعارھای سياسی مشتريان جلب برای که یئتاجا است، لميده سومی ۀجبھ اين به بيشتر روز ھر اولی ميدان دو آن شدن

 لومپن و بنيادگرا گلبدين اکنون .شنويممی و ايمشنيده او زبان از ھاھزاره خصوصه ب پشتون غير اقوام عليه پيشينه کم

 رھبری جايگاه در است کوشيده بسيار او .است کار حال در و زنده فاشيست گلبدين ولی است، نزع درحال

 ھايشحيله شک بدون و البته .است نداشته چندانی توفيق بختانهخوش اما گيرد، قرار "ستيزانفارسی"و "کشانھزاره"

   .نيست اثربی

 کنند،می حمايت او از پنھان و آشکار و بوسندمی را وا دست یئامريکا ماستران و تراشيدهريش ھایدمکرات که اين

 ھایزنیچانه در و گيرد،می یأر ٢٠٠٠ از کمتر پارلمانی انتخابات در پسراش که اين اما اوست، نسبی موفقيت ۀنشان
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ه بً صرفا و دارد جدی حريفان نيز فاشيسم ۀجبھ در اکنون او .اوست شکست از حاکی ندارد ھم دو درجه جايگاه سياسی

 .شودمی استقبال سمبول عنوان

 .است جريان سه آن نقد او نقد

  


