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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٠٩
 

  نزديک می شوند"گلبدين"دولت مستعمراتی و 

 
 رھبر حزب "گلبدين حکمتيار"، ممکن است ھفتۀ  آينده  يک تفاھم نامه بين "شورای عالی صلح"نظر يه پيش بينی 

 از جانب دولت مستعمراتی اين تفام "اشرف غنی"شايد . انسان کش اسالمی و دولت مستعمراتی کابل به امضاء برسد

.  به اين موفقيت نايل شود، برای  جمعيتان و شورای نظاريان خوش آيند نخواھد بود"گلبدين"اگر . نامه را امضاء نمايد

 مخفی گری، روی صحنه خواھد آمد که بدون کمترين ترديد، موافقت امريکا را با خود داشته حکميتار بعد از سال ھا

  .  است

صورت تسليم شدن حزب اسالمی به دولت مستعمراتی، حزب خواھد توانست که علنی روی صحنه آمده و به فعاليت در 

خواسته است بعد از امضای اين تفاھم " وحشت ملی" از حکومت "حکمتيار". ھای سياسی و تجارتی خود آغاز نمايد

 اعضای حزب اسالمی از زندان رھا شده و  نام وی و اعضای حزبش از فھرست سياه تروريسم جھانی نيز ۀنامه، ھم

ًگزارش ھا حاکيست که موارد اختالف بين دولت مستعمراتی و حزب اسالمی تقريبا از بين رفته و صرف . حذف گردد

 به ارتباط  کشتار مردم و انھدام "حکمتيار"موضع محاکمۀ . ه آن ھم به زودی حل خواھد شدئی باقی مانده کزموارد ج

 پرچمی به آسودگی –کاران جھادی و خلقی مانند ساير جنايت" حکمتيار". ًشھر کابل در شرايط کنونی اصال مطرح نيست

ر مشروع خود حد اعظم مستفيد  حيات پر از ننگ خود را در عيش و عشرت سپری خواھد کرد و از سرمايۀ غيۀبقي

  . خواھد شد

  . د، ھمان دولت بايد محکوم تاريخ باشد رسکه خاين و جنايت پيشه، به مقامات عاليه دولتی می در کشوری

 

 

 


