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   کابل– عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ نومبر ٢٩
  

 آرزوی برگشت قاتل حکمتيار به سياست

  

  خبيث و قاتل گلبدين حکمتيار

شتار خسته شده از ک" فعالً  ""گلبدين حکمتيار"بعضی گزارش ھا حاکيست که يکی از قاتالن  مردم افغانستان يعنی 

 يکی از "حکميتار". که نيرو ھای خارجی افغانستان را ترک نمايند خواھد به سياست برگردد، به شرط اين و می

.   اين شھر را ويران کردند"احمد شاه مسسعود"ويرانگران شھر کابل است که در جريان جنگ ھای داخلی ھمراه با 

کرد، اکنون آرزوی برگشت به سياست را در ذھن خود پرورش  پس از سال ھا انزوا که در پاکستان مزدوری می

 با جريانات اخير سياسی کشور به ارتباط مذاکرات صلح بين طالبان و دولت مستعمراتی "حکمتيار"گفتار  . دھد می

  .بی رابطه نيست

  او را در کابل  به دروغ اظھار داشت که درسال ھای اخير در افغانستان بوده و بعد از خروج خارجيان"حکمتيار"

در جريان .  بوده است"آی اس آی"اين فتنه گر در گذشته و حال در پاکستان اقامت داشته  و نظر بند . خواھيد ديد

حاکميت طالبان به ايران فرار کرد، اما بعد از سقوط طالبان دوباره به پاکستان برگشت که تا حال در آن کشور 

برای افغانستان و مردمش مصيبت بار خواھد بود که يک قاتل ديگر ملت   "حکميتار"برگشت . اقامت دارد

  .افغانستان دوباره بر گردۀ آنھا سوار شود و بر آنھا حکمروائی نمايد

از خلقيان و پرچميان .  دولت بی کفايت مستعمراتی کابل زمينه ساز برگشت انسان ھای خاين و قاتل به کشور است

 گرفته و یی ھا ، جمعيتی ھا و ساير افراد شرير ھمه در دستگاه دولت مستعمراتی جاگرفته تا طالبان، شورای نظار

  .  ھم  جزء ھمان ھا گردد"حکمتيار"ترديدی نخواھد بود که 
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برقراری صلح واقعی و منصفانه در افغانستان، خروج تمام نيروھای خارجی و برگزاری " متذکر شد که "حکمتيار"

قابل ياد آوری است که ". داند  عنوان شرايط خود برای دست برداشتن از جنگ می  را به٢٠١۶انتخابات در سال 

 ھمکاری کرده و از "غنی" و "کرزی" با "گلبدين"تعداد زيادی از اعضای حزب اسالمی به بھانۀ انشعاب از 

  . باشند موقف خوبی در دستگاه دولت مستعمراتی برخوردار می

 مستعمراتی کابل تبريک گفته و آن را برای مردم کشور  مصيبت بار  را به دولت"حکمتيار"برگشت احتمالی 

 .  گويممیدانسته تسليت 

  

  

  

  

 

  

  

  


