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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢١
 

   معذرت نمی خواھد؟"حکمتيار"چرا 

  
 . راست می گويدگلبدين.  يکی از قصابان کابل گفت که نسبت جناياتش از کسی معذرت نمی خواھد"گلبدين حکمتيار"

در افغانستان .  برسدحکمتيارکار در افغانستان محاکمه شده و به سزای اعمال ضد بشری خود رسيده که کدام جنايت

 سال است که افغانستان در خون ۴٠. عای عدالت خواھی نمائيماشغال شده و مستعمره ما کدام مثالی نداريم که بتوانيم اد

ھمين دليل . خذه قرار نگرفته استؤاشده، الکن ھيچ قاتلی تا حال مورد مو زخمی  ھا تن کشته ميليون. و آتش غرق است

  . جانی جرأت پيدا می کند که بگويد، او از کسی معذرت نمی خواھدحکمتياراست که 

ب انسان کش اسالمی نسبت اتھامات بر او به خاطر جناياتش در ز رھبر حبدين حکمتيارگلگزراش ھا حاکيست که 

کسانی که جنايتی "او با تکبر و پر روئی گفت  . جريان جنگ ھای داخلی ھر گونه معذرت خواھی را رد کرده است

شده باشند، بايد معذرت بخواھند نه کسانی که جنگ بر آنھا  اند يا توسط يک محکمۀ  معتبر و شناخته شده متھم  مرتکب شده

  ". اند اند و از خود شان و کشورشان دفاع کرده تحميل شده و عليه متجاوزان مقاومت کرده

 به اين تصور است که مردم بايد از او معذرت بخواھند حکمتيار. ھمين جا صدق می کند" بگيريش که نگيريد" ضرب المثل 

داند که از زمان جنايتکاران خلقی تا اکنون کی و به خاطر  اين انسان ضد بشر می.  نکشته و ويران نکرده استکه چرا بيشتر 

داند که نامش به زودی از ليست سياه تروريست ھای   میحکمتيار. کدام جنايات جنگی محاکمه شده که او  نوبت او رسيده است

کار جنگی مورد اگر يک جنايت. خم بر ابرو بياوردند در مقابل وی جھانی  بيرون خواھد شد که درين صورت کی  می توا

  . ھم ھموار می گرديدحکمتيارين صورت راه برای بدار آويختن اشد، در ًمحاکمه قرار می گرفت و بعدا به دار آويخته می
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ين ا ازحکمتيار. نايت می کنندار اند و ھنوز ھم جذکار ديگر در گشت و گ جنايتان ھزارحکمتياردر افغانستان اشغال شده، مانند 

  . ضعف دولت مستعمراتی آگاه است

  

  

  

  

  

  

  

 

  


