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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٠٨
  

  تبارز نا ميمون حکمتيار
حکمتيار از زمرۀ . گلبدين حکمتيار رئيس حزب مخرب و انسانکش اسالمی می خواھد دوباره روی صحنه آيد

 به ١٩٩۶-١٩٩٢ و ربانی و ساير گروه ھای جھادی کابل را بين ساليان افرادی است که ھمراه با احمد شاه مسعود

کوشد تا دوباره خود  اين فرد بی حياء حال می. ين شھر کشتندامردم را دراز  ھزار ۶٠خاک مبدل نمودند و بيش از 

اغ سبز نشان داده بدون ترديد که امپرياليسم به حکمتيار چر. را در سياست افغانستان مطرح سازد و نقشی ايفاء نمايد

  .است

  نامزدھای رياست"ين اواخر  حزب اسالمی افغانستان به رھبری گلبدين حکمتيار اعالم کرده است که با ادر

يعنی داکتر عبدهللا و اشرف غنی در مورد تشکيل دولت مستعمراتی آينده و نقش احتمالی حزب اسالمی " جمھوری

اگر . شود که کاسۀ زير نيم کاسه است  حزب اسالمی معلوم میاز مانور ھای سياسی . داخل مذاکره شده است

کرد که با تمام جنايات گذشته و ويرانی ھای  ت نمیأحکمتيار اشاره ای از مقامات استعماری نمی گرفت، آنقدر جر

ی پرده تماس حکمتيار با غنی و عبدهللا از مذاکرات مخفی اين دو تن با حزب اسالم.  خود را تبارز بدھد،ناشی از آن

 ی نيست زيرا شورای نظار شريک جرم حزب اسالمی حکمتيار در جنگ ھاتعجبیاز عبدهللا عبدهللا . دارد برمی

توان در دساتير استعماری  اما الزام اشرف غنی در مذاکره با حکمتيار بر چه استوار است؟  اين را می. داخلی بود

به يقين که . داخل مذاکره شود" ضد امريکائی"تروريست  وگرنه غنی اين شھامت را ندارد که با يک  سراغ نمود

  . وابستۀ خود نگھدارندهامريکا و ساير نيرو ھای استعماری طرح ھائی دارند تا افغانستان را برای ھميش

در زمان .  پاکستان دارد. آی. اس.حکمتيار يکی از دست نشاندگان پاکستان است و روابط بسيار بسيار نزديک با آی

داوود، گلبدين حکمتيار، احمد شاه مسعود و ساير رھبران اخوانی به پاکستان فرار کردند و در خدمت جمھوريت 

. ، داخل افغانستان شده و به خرابکاری آغاز نمودند. آی. اس.بعداٌ به دستور آی. استخبارات پاکستان قرار گرفتند

ھم ميھنان ما اعمال ضد ملی افرادی مانند .  نقش حکمتيار و مسعود در خيانت به ميھن  بيشتر برازنده بوده است

  . کنندحکمتيار را فراموش ن

 

 


