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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ نومبر ٠٩

 

  به افغانستانگلبدين تيزاب پاشبرگشت احتمالی 

  

  قاتل  خونخوار وگلبدين حکميتار 

  

تيار اخوانی تا پايان  سال جاری ميالدی به بر مبنای سفارش و ميانجيگری پاکستان، قرار است جنگ ساالر گلبدين حکم

شود  به  گفته می. بردارد" وحدت ملی"کابل بازگشته و دست از مقاومت در برابر حکومت دست نشاندۀ به اصطالح 

با دولت دست نشاندۀ " صلح"ھای متنفذ قومی و جھادی، حکمتيار برای  دنبال  ميانجيگری پاکستان و  بعضی از چھره

بعد از تقرر اشرف غنی به حيث رئيس . گرفته و به زودی خودش را از مقاومت مسلحانه جدا خواھد کردجديد آمادگی 

  .جمھور دست نشاندۀ افغانستان، حکمتيار به ذرايع مختلف حسن نيت خود را به غنی ارسال داشته است

اسالمی حکميتار مسؤول قتل و ويرانی ھای فراوانی در کشور شده مردم داغديدۀ ما ھنوز فرموش نکرده اند که حزب 

، حزب اسالمی ھمراه با حزب وحدت، جمعيت اسالمی و گروه ١٩٩٢-١٩٩۶در جريان جنگ ھای داخلی ساليان . است

ل است که آيا اين ھمان حکميتار قات. انسان کش سياف کابل را به ويرانه تبديل کردند و ھزار ھا تن را از دم تيغ کشيدند

ظاھر خواھد شد؟ حکمتيار در ظاھر می کوشد  " انسانی"که کدام حکمتيار ديگری با چھرۀ  خواھد برگردد، يا اين می

  . که خود را صلح طلب جلوه داده و در صحنۀ سياسی افغانستان نقشی ايفاء نمايد

قت رسيده تا با اجازۀ آنھا برای خود جای ترديد نخواھد بود که حزب اسالمی حکمتيار با متجاوزين امريکائی به مواف

. اشرف غنی مانند حامد کرزی صالحيت رد و يا پذيرش ھمچو حاالت را ندارد. جای پائی در افغانستان باز نمايد

مردم ھميشه  ،بايد بدانيم که قربانی اين نوع سازش ھا و توطئه ھا.  می باشندتصميم گيرنده، استادان بيرونی غنی 

  . بودخواھند  در آينده نيز بوده وافغانستان 

 

  


