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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ٠٨

  فروش اند طالبان وطن:"گلبدين حکميتار"

  
وش اند و مردم حق دارند که فراسالمی اعالم کرد که طالبان ميھن رھبر حزب ضد مردمی و ضد ملی "گلبدين حکمتيار"

.  ضد طالبان برخيزندهبرد، از باشندگان کنر تقاضا نمود که ب  که ھنوز در خفاء به سر میحکمتيار. عليه انھا قيام نمايند

شود که خود خاين، قاتل،   به ارتباط طالبان شکی وجود ندارد، اما اين ادعا از جانب کسی میحکمتياردر گفتار 

 . از زمرۀ افرادی است که بايد محکمۀ صحرائی شده و به جھنم روان گرددحکمتيار. روش بوده استويرانگر و ميھن ف

که  در زمانی.  يکی از اعضای اخوان الشياطين افغانستان است که مرتکب جنايات بی شماری شده استحکمتيار

 حکمتيار. ه تيزاب می پاشيدند بر روی دختران و زنان بی گنااحمد شاه مسعودمحصل پوھنتون کابل بود، يکجا با 

که به پاکستان فرار نمود، در خدمت آی اس آی پاکستان قرار  زمانی.  سھيم بود"سيدال سخندان"زنده ياد ًشخصا در قتل 

 در پاکستان مردم شريف و ميھن .گرفت و به دستور آنھا مرتکب جنايات بی شماری شد که تا اکنون ھم ادامه دارد

  . دوست را ترور می کرد

، حزب اسالمی نجيببعد از سقوط . حزب اسالمی سال ھا از سی آی ای پول و اسلحه می گرفت تا برای امريکا بجنگد

احمد شاه در جناح ديگر، شورای نظار . وحشيانه به کابل داخل شد و حيوان صفتانه مرتکب کشتار و ويرانی گرديد

 ھزار ھم ميھن ما تنھا در کابل ٧٠کرد که در مجموع بيش از   رقابت میحکمتياردر کشتار و  ويرانی  با ود مسع

 حال در يک کنج پاکستان حکمتيار.  نابود گرديدحکمتيارھالک شدند و قسمت اعظم شھر کابل به دستور پاکستان بادار 

ی می کند و منتظر است که چه وقت سی آی ای او را در خزيده و در زير حمايت آی اس آی حيات نکبتبار خود را سپر

  . آغوش می کشد

الکن کاش اين کلمات از حقلوم يک ميھن دوست . ئيد می کنيمأما کلمات حکمتيار را به ارتباط وطن فروشی طالبان ت

 .  شد، نه يک ميھن فروش مسلکی واقعی خارج می

 


