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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ١٠
 

  "حکمتيار"نارضايتی مردم از آمدن 

  

 جنايتکار معروف گلبدين حکمتيار

 گلبدين حکمتيار انزجار خود را از برگشت قاتل معروف ًعده ای از ھم ميھنان ما در سراسر کشور خصوصا درکابل

 حذف نام حکمتيار از ليست سياه عليهمردم ما ھمچنان . دانند ابراز داشتند و آمدن او را به ضرر صلح در افغانستان می

د،  ملل متحد اعتراض کردند و گفتند اين شخص کثيف که ھزار ھا تن را کشت و شھر کابل را به ويرانه تبديل نمو

اما چون دولت مستعمراتی کابل از خود اراده .  در ليست سياه ملل متحد باقی بماندهمستحق اين است که برای ھميش

  . ين خصوص ندارداندارد و تابع امر امريکاست، کمترين صالحيت تصميم گيری در

 و جای گرفتن وی در دستگاه دولت مستعمراتی ناراضی بوده و اين حکمتيارھم ميھنان با وجدان ما از آمدن ميکروب 

بود و در انزوا از   در انزوا میگلبدين حکمتيارًاکثرا می گويند که بھتر بود . حرکت را يک اشتباه تاريخی می دانند

فغانستان  جبران ناپذير بر صلح و امنيت اه ایبرگشت وی ضرب. جھان می رفت تا ھمه از شر وی آسوده می شدند

رو   ين ااز. امريکا طوق بردگی را بر گردن حکمتيار انداخته و او را به توبه وادار ساخته است. گردد محسوب می

امريکا می خواھد ازين بی . امريکا به دولت مستعمراتی کابل ھدايت داد که معاھدۀ صلح را با اين جنايتکار امضاء نمايد

  .مانند سگ استعمال کندھويت استفادۀ ناجايز نمايد و او را 

مسعود، ربانی، خليلی، مزاری  مردم کابل حوادث جنگ ھای داخلی را به ياد دارند که چطور گلبدين حکمتيار ھمراه با 

حال مردم کابل می بينند که چگونه استعمار بار ديگر . ھزار تن را کشتندھا کابل رابه ويرانه تبديل کردند و ده و سياف 

  . می سازد شان سوار ۀ را بر گردحکمتيار

 . اميد که مرد ما به پا خيزند و ھمچو خاينان را به ديار عدم بفرستند

 


