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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ می ١٩
 

 "سی آی ای"به آغوش " حکمتيار " مجدداعالم بازگشت

 

 

او بيشتر از  ساير رھبران جھادی مقدار .  بود٨٠ در دھۀ "سی آی ای" يکی از معشوقه ھای خاص "گلبدين حکميتار"

 ھم خورد و اين نازدانۀ سی آی ای، هبدر ظاھر اما روابط عاشق و معشوق . کرد عظيم کمک سی آی ای را دريافت می

 "ربانی" و "احمد شاه مسعود"ً بعدا توجه خود را به سوی حريفانش "یسی آی ا". ديگر آن روز ھای گذشته را نداشت

 بار ديگر به سوی امريکا ميالن نشان "حکمتيار"درين روز ھا . که آنھا را به اريکۀ قدرت نشاند معطوف ساخت تا اين

 .می بندد" معاھدۀ صلح"داده است و اين ھم يکی از داليلی است که دولت مستعمراتی با او 

نمايندۀ حزب .  مخالف نيست"حکمتيار" مذاکرات دولت مستعمراتی کابل با حرب اسالمی اا اعالم کرد که بامريک

دھد که  موافقت امريکا درين خصوص نشان می. ًاسالمی قبال به کابل وارد شده تا مذاکرات را به مرحلۀ نھائی برساند

 تماس شده و بعد از ابراز  سرسپردگی دوباره، با دولت مستعمراتی ً قبال با دستگاه استخباراتی امريکا داخل"حکمتيار"

  .کابل تماس گرفته است

که اشارۀ  کرد که با حزب اسالمی داخل مذاکره شود، مگر اين ت نمیأ به عبارت ديگر، دولت مزدور کابل ھرگز جر

 رئيس جمھور آنوقت "ريگن"ه ديدار  به امريکا آمد، الکن ب"گلبدين حکمتيار" ١٩٨۴در سال .  نبوده باشد"سی آی ای"

 زياد  ترين کمک ھا را از امريکا دريافت می کرد که "حکمتيار"با وجود اين، . امريکا نرفت که دليل آن معلوم نشد

  . را ھم با خود داشت"آی اس آی" خاص  هتوج
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وقف طالبان حمايت می  افغانستان، حزب اسالمی روش ضد تجاوز داشت و از مر  در چند سال اول تجاوز امريکا ب

 درجه، از ١٨٠ين اواخر که موضوع مذاکرات صلح با طالبان ورد زبان ھاست، حزب اسالمی با چرخش ادر.  کرد

  . موضع قبلی خود نسبت به اشغال منصرف شده و راه آشتی را با امريکا و دولت مستعمراتی کابل در پيش گرفته است

 مزاری و ،سياف، احمد شاه مسعود، ربانی"روف جھادی است که ھمراه با  يکی از جنايتکاران مع"گلبدين حکمتيار"

ا بر مردم و کاران رامپرياليسم جنايتمشاھده نمائيد که چطور .  کابل را ويران کردند و ھزار ھا تن را کشتند"اکبری

  .  دکشور ما تحميل می کن

 

 

 

 
 


