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   کبل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٩
 

 "حکمتيار"حمايت ترکيه از 

 
ين توطئه  ادر.  به افغانستان  و معاھدۀ صلح او را با دولت مستعمراتی کابل دست کم نگيريدگلبدين حکمتياربرگشت 

 حکمتيارکه  تا زمانی. برند چندين کشور به شمول ترکيه و عربستان سعودی شامل اند و ھمه از يکجا فرمان می

يکی ازين تضمين ھا از جانب دولت ترکيه . داد تن نمی ایدست نمی آورد، ھرگز به چنين معامله ه تضمين امنيتی ب

عربستان سعودی پول آن را خواھد .  استخدام شوندحکمتيارحيث محافظ  است که شايد نيرو ھای امنيتی اين کشور من

  .پرداخت

ش را به دو" حزب اسالمی" رھبر انسان کشان گلبدين حکمتيارگزارش ھا که حاکيست دولت ترکيه مسؤوليت امنيت 

و دولت مستعمراتی کابل " حزب اسالمی"ترکيه از زمرۀ کشور ھائيست که امضای معاھدۀ صلح را بين . خواھد گرفت

دوش ه  را بحکمتياربر مبنای موافقت قبلی، يک عده از عساکر و صاحب منصبان ترکيه، امنيت جانی . تأئيد کرده است

بدون .  را خواھد پرداختحکمتيارشود که عربستان سعودی مصارف تأمين امنيت  ھمچنان شنيده می. خواھند گرفت

  . آماده ساخته استحکمتيارترديد که پاکستان اين شرايط را با موافقت امريکا برای 

اره اخوانی اد/ًبه کابل، حلقۀ جنايت کاران حرفه ئی تکميل شده و افغانستان کال توسط باند مافيائی" جان" با آمدن گلبدين 

 که از قبل در خدمت غنی و عبدهللا.  تبريک گفتداين موفقيت را برای امپرياليسم و ياران داخلی اش باي. شود می

ناگفته نماند که افراد . اين باند مافيائی را می سازند" روشنفکری"امپرياليسم امريکا قرار داشته اند، حلقۀ به اصطالح 

 با.  اظھارداشته اندحکمتيارن ھم موافقت خود را به ارتباط معاھدۀ صلح با  و ديگراعطاء نورمانند " جمعيت اسالمی"

شود  ، ھر دو پير دين مشترک دارند که به آنھا ھدايت داده می"حزب اسالمی"و "  جمعيت اسالمی"وجود اختالفات بين 

  . که چه بکنند و چه نبايد بکنند
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انھدام سازمان ھای جنايت پيشه و افراد مافيائی، مردم ما روی تا زمان . ھمه ای اين جنايت کاران بالی جان مردم اند

  . آسايش را نخواھند ديد

 

 

 
 


