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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

  ٢٠١۶ نومبر ١۶
 

 شود  نزديک می"ترمپ" به "گلبدين"

 
، می خواھد ً رھبر حزب انسان کش اسالمی، که اخيرا به توافق ھائی با دولت مستعمراتی کابل رسيدهگلبدين حکمتيار

 ھنوز ھم نامش در ليست گلبدين. ديک شده و مانند يک شخص مطرح در مسايل افغانستان شناخته شودز نترمپبا ادارۀ 

 نوشت ترمپ طی نامه ای به گلبدين. سياه تروريست ھا شامل است و تالش می کند که  خود را ازين ليست سياه دور کند

 يکی  گلبديندانند که ھمه می. ين بدبختی نجات دھد اردم خود و افغانستان را ازکه به جنگ در افغانستان پايان داده و م

ًاز اجنت ھای سی آی ای در افغانستان است که موقتا مغضوب امريکا شده  بود، اما حاال دوباره در دامن امريکا افتاده 

 . است

ديگر جنگ ساالران کابل را به خاک يکسان  و احمد شاه مسعود يکی از قاتالن مردم کابل که يکجا با گلبدين حکمتيار

 که مدتی مقھور و مغضوب امريکا گلبدين. شناخته شود" آدم"ساختند و ھزار ھا تن را کشتند، می خواھد که به حيث 

بعد . شده بود، بعد از خط بينی کشيدن به امريکا تسليم شد و بار ديگر در خدمت دستگاه استخباراتی امريکا قرار گرفت

به جنگ چندين "  در انتخابات رياست جمھوری امريکا، نامه ای به او نوشت و متذکر شد که دونالد ترمپاز پيروزی 

 چنين بارک اوباما و جورج بوش... مريکا و افغانستان را از جنگ نجات بدھداساله در افغانستان پايان داده و مردم 

 افتخار پايان دادن جنگ در افغانستان را به خود اختصاص ترمپدونالد کاری نکردند و او ابراز اميدواری کرده که 

  ".  ھای داخلی را خود افغان ھا حل و فصل کنند افزون بر حمايت از روند صلح، اجازه بدھد که چالش... بدھد

 اظھار خواھد که  ھيچ گونه پست سياسی و يا اداری در دستگاه دولت مستعمراتی کابل ندارد، اما میگلبدينکه  باوجودی

بعيد . ً يک جانی است که بايد محاکمه گردد و بعدا به دار آويخته شودگلبدين. وجود نمايد و  اھميت خود را باال ببرد
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دست آورد و جنايت ھای وی ه نيست که اين شخص مانند ساير قاتالن و جنگ ساالران مقامی در دولت مستعمراتی ب

  .ناديده گرفته شود

مردم ما بايد خود عمل کنند و متکی به خود باشند تا ھمچو قاتالن را سربه . نبايد اعتماد کردبه دولت مستعمراتی کابل 

  . نيست نمايند

  

  

  

  

 

  


