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 !جهانی گلبدین در نقش اجیران شررافگن "اسالمی"حزب 
 

 ،مجواره آسیایی-کشور اورپایی تعداد از وسیع سرزمینهای نظامی تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و کشانیدن با زور
-ورپاییاکشور پانزده  تحمیل نمودند. کرملین دارای سطوح متفاوت رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بودند که کامأل
با که  تشکیل دادند اتحاد جماهیر شورویبنام ادارۀ واحد یک را با چند سرزمین خود مختار در  همجوار آسیایی

تشکیل اتحاد جماهیر شوروی یکی از تراژیدی  .یکجا ساختند ،ندبودمشابه مشخصات استعماری کهن انگلیسها 
 میرود.های قرن بیستم میالدی در حیات معاصر بشریت بحساب 

 

  
 

 جماهیراتحاد کشور میالدی و از هم پاشیدن  1980اتحاد جماهیر شوروی در نیمۀ دوم امپراطوری  با فروپاشی
 ،اتحاد جماهیر شوروی پیشین انگلیس در آن سرزمینها چیانسقوط استعمار مانندهآن  معضالت جغرافیایشوروی 

 ، با تعداد ازبود اتحاد جماهیر شوروی های اتومی و تحت البحریهای اوکرائین که مرکز تجموع نیرو در بخصوص
 بوجود آوردند.را  مشکالت مزید و جنگهای جدید کشورهای منطقۀ قفقاز مانند گرجستان، ارمنستان، ازربایجان

ر تا تعداد از کشورهای اتحاد جماهی کشورهایی عضو پیمان اتالنتیک شمالی ناتو با استفاده از فرصت تالش کردند
شوروی را به عضویت ناتو وصل کنند، مگر با قدرت رسیدن ناسیونالیزم روسی برهبری والدیمیر پوتین، فیدراتیف 

یک سلسله اقدامات نظامی دست  عضویت ناتو به هروسیه برای جلوگیری از اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی ب
 امنیتی، اقتصادی و سیاسی کنترول برای در مناطق از دسته رفتۀ اتحاد جماهیر شوروی فیدراتیف روسیه .زدند

مشترک المنافع را در سرحدات اتحاد  قوای امنیتی کشورهای برای این منظور . فیدراتیف روسیهاقدام نمودند خویش
ر خود جمهوری آزربایجان بیشت و ندارمنستان در اتحاد با فیدراتیف روسیه باقیما ند،جماهیر شوروی سابق تشکیل داد

. در قفقاز جنوبی منطقه ارمنی نشین ناگورو قره باغ سرزمین خود مختار که در وقت اتحاد جماهیر را مستقل ساختند
امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی در نیمۀ اول  شوروی در ساحه نفوذ جمهوری آزربایجان قرار داشت، با فروپاشی

قوای  ،ر بین ارمنستان و آزربایجان بر سر منطقه ارمنی نشین ناگورو قره باغ در گرفتمیالدی جنگ د 1990سال 
   منطقه ارمنی نشین ناگورو قره باغ را تصرف کردند.  بکمک فیدراتیف روسیه ارمنستان قسمت
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 بحیث رئیس حیدرعلی یوف در وقت اتحاد جماهیر شوروی منشی عمومی حزب کمونیست جمهوری آزربایجان بود
. حیدرعلی یوف مدتی هم در وقت حضور قوای شوروی در افغانستان مشاور سیاسی جمهور آزربایجان تعیین گردید

ی شوروی که همزمان امر با در در وقت مشاوریت سیاسی قو حیدرعلی یوف .بوددر افغانستان  قوی شوروی
 "اسالمی" حزب بااستخبارات کا جی بی را توانسته بود تا رابطه استخبارات کا جی بی در افغانستان بود  صالحیت

  برقرار سازد. گلبدین

  
 

ا فراوان ر ارمنستان از اسرائیل سالحهای جنگیبا  آزربایجانجنگ  برای حیدرعلی یوف رئیس جمهور آزربایجان
در را  گلبدین  حزب "اسالمی" اجیر همزمان ادمکشان حیدرعلی یوف رئیس جمهور آزربایجان بود. نموده خریداری

  .حزب "اسالمی"  گلبدین را مشاهده می کنیداجیر با ارمنستان استخدام کرد که شما در عکس  آزربایجانجنگ 
 

 
 

میالدی میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه خودمختار  ۹۰در منازعه دهه  حزب "اسالمی" گلبدین هزاران جنگجوی
باغ و برقراری آتش بس در قره یکهتا زمان ،جنگیدن جمهور آزربایجانحیدرعلی یوف رئیس بنفع باغ قره-ناگورنو

ر د داماد گلبدین به گفته آقای جریر. عقب زدن نیروهای ارمنستانی از منطقه "حدود دو سال" در آنجا حضور داشتند
یار که در آن روشن جواداوف، معاون وزیر خارجه وقت آذربایجان نزد گلبدین آمده بود و از آقای حکمت 1۹۹3سال 

شمار این نیروهای مجاهدین که به آذربایجان اعزام شدند . وزیر دولت افغانستان بود، تقاضای کمک کردزمان نخست
بودند که "حدود دو سال" در آن جنگ به  به رهبری گلبدین "اسالمی"هزار نیروی حزب  ۵به گفته آقای جریر حدود 

در دو هفته اخیر، بار دیگر نیروهای آذربایجان و ارمنستان .ستان جنگیدندنفع جمهوری آذربایجان علیه نیروهای ارمن
 آذربایجان .های شدید شده اندمورد منازعه دو کشور است، وارد درگیری هم هنوزتا  باغ که در منطقه خودمختار قره

  برای جنگ کنونی میلیاردها دالر سالح بشمول طیارات بی پیلوت را از اسرائیل و ترکیه خریداری نموده است.
در حالیکه در افغانستان روزمره ده ها افغان بیگناه توسط آی. اس. آی کشته می شود، بازهم میخواهد که گلبدین 

جمهور ترکیه همگام باشد. تاریخ چهرهای نقاب پوش همرکاب فاشیستهای ترکی در جنگهای صلیبی اردوغان رئیس 
 دشمنان مردم افغانستان که خود را زیر چتر جعلی بنام "اسالم" پنهان کرده اند افشا می کند.  
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میالدی با اینطرف نه تنها علیه افغانستان  1974گلبدین نوکر استخبارات آی. اس. آی که بدستور پاکستان از سال 
این جنایات و ریختن خون انسانهای  و ناماست نیا، آزربایجان بحیت اجیر جنگیده سبلکه در کشمیر، بو ،میجنگد
 گذاشته است. اسالم را "جهاد" بیگناه 

 

مانند حزب "اسالمی" گلبدین حکمتیار بی حکمت،  جمعیت  بیگانه ناجیرا "جهادی" تنظیم های بنیاگرا نقش خرابکارانۀ
 زیزع تنها در جغرافیای افغانستان در افغانستان الدین ربانی بی رب، حزب "وحدت" سمبول نفاق"اسالمی" برهان 

یچنیا چ تا بوزسنیا، ازعراق تا سوریه و از  هندوستان محدود نبوده، بلکه جنایات جنگی این مزدران بیگانه از کشمیر
 امه داشته است.   اد دوشادوش ادمکشان حرفوی و بنیادگرایان بصورت منظم تا آزربایجان

 

  
 

 رابکارانخ کشور به  با دیانت که اگر مردم ،این جفا و گناه نابخشودنی به ملت مظلوم و رنجدیده افغانستان خواهد بود
به هواخوهان  اسالمی" گلبدین حکمتیار بی حکمت،تنظیم های بنیاگرا "جهادی" این اجیران بیگانه مانند حزب "

الدین ربانی بی رب و حزب "وحدت" سمبول نفاق در افغانستان موقع داده شود که به جمعیت "اسالمی" برهان 
  خویش در افغانستان عزیز ادامه دهد.و غارتگرانۀ حکمروایی جنایتکارانه 
    تنظیم های بنیاگرا "جهادی" در افغانستان. مرگ و هزارن نفرین بر
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