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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١٨
 

  "حکمتيار" و "غنی"ديدار 

    
  

بعد از برخورد جدی .  با ھم در لوگر مالقات کردندغنی و حکمتيارشايعات قوی در کابل در حال گشت و گذار است که 

 و دارو دستۀ وی صورت گرفته غنی جانب ز از آمرش،  تپ و تالش زيادی اعبدهللا و انتقادات شديد غنی و عبدهللابين 

 اگر واقعيت داشته باشد، می تواند صحنۀ جديدی را در غنی و حکميتارر ديدا.  را از صحنه دور نمايندعبدهللاتا بتوانند 

 از بد نام ترين رھبران جھادی است که در دوران جنگ ھای داخلی مرتکب گلبدين حکميتار. سياست کثيف کابل باز کند

  .قتل ھا و ويرانی ھای بی شماری شده است

 رھبر حزب اسالمی گلبدين حکمتيارمستعمراتی، مخفيانه با  رئيس جمھور دولت اشرف غنیشود که  در کابل شنيده می

 به حکمتيارً شخصا به لوگر رفته و در آنجا با غنیشود که  گفته می. و قاتل مردم کابل در لوگر ديدار داشته است

  !ين خصوص گرفته است يا خير ا اجازۀ اربابان امريکائی را درغنیمعلوم نيست که آيا .  نشسته استمذاکره

جار و جنجال بين .  ديدار اين دو تن می تواند يک تحول جديد در گير و دار و کشمکش ھای سياسی در افغانستان باشد

 که اعتبار خود را نزد عبدهللا. غنی و عبدهللا، ھر دو را وادار ساخته است که در صدد يافتن شرکای نو و قديم باشند

 غنی. خويش برگردد" اصل"ده بود، با عذر و زاری می خواھد به منافقان جمعيت اسالمی و شورای نظار از دست دا

ين نوع زدو بند ھای  ااز.  استفاده کندعبدهللا بتواند از آنھا عليه فشار گروه تا است یشرکای جديديافتن ھم در صدد 

در مقابل تقاضا  و يارانش غنیشود که  در محافل سياسی در کابل گفته می. کثيف بار ھا در افغانستان ديده شده است

 در نھايت خنثی غنیھدف .  از خود نرمش نشان داده که شايد اشارۀ اربابان امريکائی را ھم گرفته باشدحکمتيارھای 
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 به سياست افغانستان، امريکا سعی خواھد حکمتياربا برگشت .  و تيمش خواھد بودعبدهللاساختن و بی اعتبار جلوه دادن 

 .  سر جايش بنشاندکرد که گروه ھای سرکش شمال را

بار ھا گفته شده است که يگانه راه و فقط يگانه راه خيزش مردمی برای سرنگونی نظام مستعمراتی کابل و رھائی از 

  . شر خاينان ملی است

  

   

  

 

 

 
 


