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  "بڼوال"پيکان 
  ٢٠١٧ فبروری ٠٧

 ُمھره دست جنايتکارانمتحد ملل 
دن  بيرون کشيۀ گلبدين در بارۀفبروری طلوع نيوز را روشن کردم، نطاق برنامه با نمايند ٤تاريخ ه ب    

 انترنيتی بی بی سی را باز کردم وسرخط اخبار ۀ صفحًکرد، فورا صحبت میمتحد نام گلبدين از لست تحريم ملل 

  :که با خط  درشت نوشته شده بود خواندم به شرح ذيلرا مربوط افغانستان 

  خروج حکمتياراز تحريم بيانگر موفقيت مذاکرات بين افغان ھاست: دولت افغانستان  

منتشر شده آمده که ممنوعيت متحد دربيانيه ای که در ويبسايت شورای امنيت ملل "خوانيم که  ه میبعد در ادام  

يکی از چھره ھای جنجالی   نخست وزير پيشين و-تحريم تسليحاتی که عليه حکمتيار ی ھا وئسفر، مسدود شدن دارا

  . وضع شده بود، بر داشته شده است-افغانستان

  :شام منصوب بود، از طرف نھادحقوق بشرچنين بيان شدهٳتھاماتی که به اين خون آ  

نقض حقوق بشردر  به کابل وديگرموارد"  پرانی کورراکت"نھادھا حقوق بشری آقای حکمتيار رامتھم به (   

  )کرده اند که درآنزمان حزب اسالمی عليه دولت وقت می جنگيد" ١٩٩۶تا ١٩٩٢" جريان جنگ ھای داخلی افغانستان 

  ٢٠١٧فبروری  ٤ی سی ويبسايت بی ب

گفتند و نخواھندگفت که چرا ين باره ناگوی گلبدين ونه دولت دست نشانده ؛ کلمه ای در، نه سخن متحدنه ملل  

 ما چشم انتظار ۀبيرون کرده شد، حاالنکه مردم زجرکشيدمتحدوبه چه دليلی اين جنايتکار خون آشام ازلست تحريم ملل 

کسانی چون ، ربانی وخلفش .  نود تااکنون را شامل اين لست کنندۀ دھیو دارند، تابقيه جنايتکاران جنگھا ديگری داشتند

 سياف وھمسلکانش، دوستم وحشی، اينھا که نشدند، را شامل عبدهللا وعطا، مزاری، محقق، خليلی ، مسعود وباند او را،

  .ھد نشست مردم بزودی خوازخمينسفاک ديگری با ترتيبات رسمی بر دوش 

کرد که درطول  يکی از چھارباند آدمکش را رھبری می" شيطان يار"شما بخوانيد گلبدن " حکمتيار"گلبدين  

از آنھا  که ھم روس وھم امريکا داد سالھای جنگ آزادی وطن دشنه به دست ازعقب شيرمردانی را ھدف قرار می

تنی که به  ، سلطان ودھا وصدھا" موج"وخانمش، فتاح ، داکترفيض " رھبر"ھراس داشتند، کسانی به بزرگی عبدالقيوم 

 که تزاران روس وھم جھانخواران گلبدينی ھا کسانی بودند و ھستنددستور اين جالد خون آشام به شھادت رسيدند، 

و   پياده نظام نيروھای اشغالگرۀ، درحقيقت وظيفه و در آينده نيز استفاده خواھند کرد استفاده بردھاامپرياليست از آن

  گلبدين ،ی جاسوسی وخبر رسانی از آن وابستگان باندھافۀ در زندان پلچرخی وظي.ندنمی ککرده و  أامپرياليزم را ايف

  .مسعود بود ربانی و
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 مردم را درپای خوکان دولت ۀو خونھای ريخت که به حق سازمان دولتھاست لک بخشی کردمتحد حاال ملل  

يد؛ ادست بيه ھار رابر مردم ما تحميل می کند، چه بايد گفت وچه نتيجه ای بايد بپوشالی کابل ناديده گرفته واين حيوان 

  .ُ مھره ايست درچنگال خونين ابر قدرتھا متحدکه بايد گفت ملل جز اين

ه که خشم تود به اميد روزی.. راه نجات مردم ما وکشورما از دست اين گله ھای دزد وآدمکش قيام مردم است  

  ..نيھارا نابودکندما انقالبی تمام اين نابساھا تحت رھبری يک حزب

  

  

    

 

 


