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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٠١
  

  برگشت قاتل
 

  

   ھائیچه کثافت

 رھبر حزب انسانکش اسالمی به افغانستان برگشت و خاطرات قتل و غارتگری خود را در اذھان گلبدين حکمتيار

 با ساير جنايتکاران جھادی مرتکب جنايات غير قابل بيان گرديده و کشور را به اين شخص مفلوک. عامه تازه نمود

، شغاالن جھادی به کابل يورش آوردند و اين شھر را از بيخ و بن ١٣٧١در روز ھشت ثور . خاک سياه تبديل کردند

ساير ھم سلکان خود  يکی از ھمان سگان جھادی بود که با حکمتيار. برکندند و ھزار ھا تن را به قتل رسانيدند

 . کشور را به سوی نابودی کشانيدند

 به دستور امريکا و حمايت دولت مستعمراتی کابل به افغانستان برگشته گلبدين حکمتيارگزارش ھا حاکيست که 

 سرور دانش مشاور و اتمرروی ھمين دليل است که . عودت اين غدار بدون اجازۀ امريکا امکان نداشته است. است

اگر اشارۀ باداران امريکائی . معاون رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل به استقبال اين خاين به ننگرھار رفتند

که محصل  زمانی.  شخص سفاک و اوباش استحکمتيار. نمی بود، اين دو جرثومه ھرگز چنين جرأت نمی کردند 

کسانی که او را می شناسند، . دادند يزاب پاش می بر روی دختران وزنان تاحمد شاه مسعودپوھنتون بود، يکجا با 

در يک برخورد با يک . در پوھنتون کابل بود" اخوان الشياطين" يکی از فعاالن سازمان حکمتيارمی گويند که 

به را " سيدال" و باندش يکی از مبارزان شعلۀ جاويد را به نام حکمتيارگروه دست چپی آن وقت به نام شعلۀ جاويد، 
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چند . بعد از کودتای داوود به پاکستان فرار کرد و در خدمت سازمان جاسوسی پاکستان قرار گرفت. انيدھالکت رس

با آمدن اين قاتل ملت به کشور، بازی ھای جديدی . ماه قبل اين کثافت تسليم شد و خود را در اختيار امريکا قرار داد

 .شود در افق مشاھده می

 .  يکی از عاليم آنستکمتيارحشود که آمدن قاتل  ردم ما ھر روز بدتر میروزگار م. مردم ما سخت کم طالع اند

  

  


