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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ مارچ ٢۵
 

   و سھم در قدرت سياسی"گلبدين"

  
 و يکی از شرير ترين انسان ھا می خواھد سھمی در قدرت سياسی " افغانستانحزب اسالمی" رھبر "ين حکمتيارگلبد"

اعضای حزب اسالمی با دولت مستعمراتی کابل در تماس اند تا اگر زمينه برای بازگشت اين حزب در . داشته باشد

 ھم در تکاپو بيفتد و جايگاھی برای گلبدينکه مذاکرات صلح با طالبان باعث شده است . سياست افغانستان باز شود

  . حزب اسالمی بيابد

 رھبر گلبدين حکمتيارتماس ھای دولت مستعمراتی و طالبان که حمايت امريکا و چين را دارد، سبب شده است که 

تان مطرح حزب اسالمی برای خود و ھم برای حزبش موقعيتی در سياست افغانستان بيايد و  بار ديگر در سياست افغانس

. حزب اسالمی آن توانائی دھۀ ھشتاد را ندارد تا بتواند در صحنۀ جنگ و سياست از خود ابتکاری نشان دھد. گردد

که يک عده از اعضای حزب اسالمی بعد از تجاوز امريکا به افغانستان به دولت دست نشاندۀ کابل ملحق  باوجودی

 گلبدين. تا حال مخفی مانده و کدام ابتکار خاص سياسی و نظامی از خود نشان نداده است  گلبدينشدند، اما شخصی

سعی دارد که سر اطاعت به پيشگاه امريکا بگذارد تا او را ھم مانند طالبان در يگ گوشه ای از سياست افغانستان 

 تن را در ھزاران. تصور شده است از بدنام ترين رھبران جھاديست که مرتکب جنايات غير قابل یگلبدين يک. بپذيرد

احمد " داخلی ھمراه با گروه ھای جمعيت اسالمی ربانی و شورای نظار یدر جريان جنگ ھا. پاکستان به ھالکت رساند

 بر روی زنان کابل تيزاب پاشيدند و تعدادی از مسعود و گلبدينقبل بر آن، .  کابل را به ويرانه تبديل کردند"شاه مسعود

 می خواھد که دوباره بر گردۀ مردم افغانستان سوار گلبدينبا اين صفات ضد بشری، . ا معيوب ساختندخواھران ما ر

 .شود

 بار ديگر در صحنۀ سياسی افغانستان گلبدين حيوان صفتی مانند شود که افراد خاموشی و بی تفاوتی مردم ما باعث می

 .دند و اسپ خود را چھار نعل بدواننظاھر شو


