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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٣
 

  امضاء شد"حزب اسالمی"با " صلح"معاھدۀ 
  امريکا آن را تأئيد کرد

اين يک .  به امضاء رسيد و اعالم گرديدحکمتيارمی کش اسال  کابل و حزب انسانمعاھدۀ صلح بين دولت مستعمراتی

گلبدين ھمچنان اين يک پيروزی برای . شود که تا حال کمترين موفقيتی نداشته است  محسوب میغنیپيروزی برای 

 بازنده درين. است که بعد از سال ھا انزوا دوباره به حيات سياسی فعال بر می گردد و از تنھائی نجات می يابدحکمتيار 

بازی، مردم افغانستان است که يک عنصر کثيف ديگر به ساير کثافت ھا عالوه شده و بر مردم افغانستان تحميل می 

  .گردد

و ) در حقيقت امريکا(شد، بعد از چند روز تأخير، معاھدۀ صلح بين دولت مستعمراتی کابل  که پيش بينی می طوری

دولت مستعمراتی کابل با . اخلی و خارجی به امضاء رسيدرحضور خبرنگاران د د"حزب اسالمی گلبدين حکمتيار"

 جلوه داده و يک موفقيت بی نظير به مردم غنیين فرصت، خواست اين جريان را يک دست آورد بزرگ  ااستفاده از

به اين خيمه شب بازی دولت مستعمراتی کابل بعد از سال ھا ناکامی در تمام ساحات  . کشور و جھان معرفی بدارد

.  ناموفق بوده استهش ھميشه دو از آخر در طول دوسال زعامتکه غنی مرد شمار ًضرورت داشت، خصوصا اين

در واقعيت امضای اين معاھده بعد . ئيد نموده و از آن استقبال نمودأت" حزب اسالمی"امريکا امضای معاھدۀ صلح را با 

پيشبرد مذاکرات وشکليات امضای معاھده به امر واشنگتن صورت . ذير شد به امريکا امکان پحکمتياراز تسليمی 

امضای .  که به چنين کاری اقدام نمايدی دولت مستعمراتی کابل نه صالحيت دارد و نه  کدام قوتدر غيرآنگرفت، 

خت و شورای نظار که رقيب سرس" جمعيت اسالمی"برای " حزب اسالمی"بين دولت مستعمراتی و " صلح"دۀ ھمعا

 با اشارۀ امريکا می خواھد که رقبای سياسی خود غنی. حکمتيار اند، يک شکست  سياسی استثنائی محسوب می گردد

اين مردم افغاانستان اند که زجر چنين معامله گری را می . را آھسته آھسته منزوی سازد و از نفوذ سياسی شان بکاھد

  .کشند، اما کاری از پيش برده نمی توانند

  م بی پناه ما جز قيام مردمی و ملی راه ديگری باقی مانده است؟برای مرد

  

 

 


