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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢٢
 

   در خاک افغانستان"حکمتيار"قدم منحوس 

  
  آدمخوار حکمتيار

اين قاتل ملت تصميم . ارد شھر جالل آباد شده است رھبر انسانکش اسالمی و يکی از ويرانگران کابل وگلبدين حکمتيار

اين کثافت مدتی مريض بود و برای معالجه به . دارد که چند روزی درين شھر باقی مانده و با حاميان خود ديدار نمايد

که بين دولت مستعمراتی کابل و حزب اسالمی ھنوز مشکالت تکتيکی باقی مانده است، دولت  باوجودی. قطر رفته بود

در زمانی که گروه جمعيت اسالمی و شورای . ستعمراتی کابل اصرار دارد که او به زودترين فرصت به کابل بيايدم

  .  در سيتز اند، دولت مستعمراتی کابل به پشتوانۀ حزب اسالمی ضرورت داردغنینظار با 

ده و برای مدت چند روز در  يکی از ويرانگران شھر کابل وارد افغانستان شگلبدين حکمتيارگزارش ھا حاکيست که 

 طرفدارانی در ننگرھار دارد که  می خواھد از حکمتيار. ًشھر جالل آباد اقامت خواھد کرد و بعدا عازم کابل خواھد شد

 ۶و  در ناحيۀ داراالمان کابل اقامت خواھد کرد و دولت مستعمراتی يک منزل  بزرگ حکمتيار. آنھا دلجوئی نمايد

يکی از اعضای حزب اسالمی متذکر شد که يک عده .  قرار خواھد دادشعراده لند کروزر را در اختيار او و ھمراھان

.  ھم يکی از آنھا بوده باشدضياء مسعود کوشش داشتند که از آمدنش جلوگيری نمايند که شايد حکمتيار" دشمنان"از 

 سخت نيازمند است تا حکمتياربرد، به حضور  ريد به سر می رئيس دولت مستعمراتی کابل که در حال تجاشرف غنی

که ھنوز ھم اختالفات بين حزب اسالمی و دولت مستعمراتی از  باوجودی. بتواند او را عليه رقبای خود استعمال نمايد

به تعداد . يد را که برايش سپرده شده اجراء نماه ای به ھدايت امريکا به کابل می آيد تا وظيفحکمتياربين نرفته است، 

مردم ما  ھنوز به ياد دارند .  تن از اعضای حزب اسالمی زندانی اند که حکمتيار خواستار رھائی آنھا شده است٢۵٠٠
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ھزار نفر را ھا  و ساير قاتالن ده احمد شاه مسعود با ١٩٩۶-١٢٩٩٢که گلبدين حکمتيار در جريان جنگ ھای داخلی 

  . دکشتند و کابل را به خاکستر تبديل کردن

  . ين جھان برود تا ھمه از شر وی آسوده شوندا به زودترين فرصت ازحکمتيارمردم اميدوارند که 

  

  

 

  

 

 


