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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١۵
 

  استقبال از يک جانی! چه خوشحالی

  
  وحشی و حيودان صفت زرداد

و مورد استقبال عده ای از  وارد کابل شد اد زرديکی از قومندانان بيرحم و سفاک حزب اسالمی حکمتيار به نام

 که مردم به استقبال يک جانی می وقتی. خدا  ديده که ھيچ وقت ما را نمی بخشد. کاران حزب اسالمی قرار گرفتجنايت

 نسبت ارتکاب جنايات مکررش در زرداد. شود ين کرده روزگار ما بدتر می اروند و به او خوش آمديد می گويند، آيا از

 رئيس جمھور مزدور دولت مستعمراتی غنی" نا شرف" سال حبس محکوم شده بود، ولی به اثر کوشش ٢٠نيه به برتا

  .   کابل از زندان رھا شده و به کابل برگشتانده شد

 زرداد.  از قومندانان بيرحم حزب اسالمی گلبدين حکمتيار بود که مردم ھنوز ھم از شنيدن نامش می لرزندزرداد فريادی

 يک ھمکار زرداد.  در سروبی سنگر گرفته و مردم را به وحشت انداخته بود١٩٩۴-١٩٩٢داخلی جنگاھی در جريان 

 مرتکب جنايات  زرداد.کرد داشت که او را سگ می گفتند زيرا ھر کس را چک می زد و گوشتش را با دندان پاره می

 ١٩٩٨ در سال دزردا. ن جزء فعاليت روزانۀ او بودکشتن، زجر دادن، گروگان گرفتن و تجاوز به زنا. بی شماری شد

بين نظر به موافقتنامۀ صلح .  سال زندان محکوم شد٢٠ به ٢٠٠۵به برتانيه فرار  کرد و در آنجا نظر به شواھد در سال 

. ند را از زندان رھا ساززردادکار اسالمی و دولت مستعمراتی کابل، افغانستان از برتانيه خواھش کرد تا حزب جنايت

 غنیاين کوشش . شد و می مرد نجا پوسيده میآ کسی است که بايد تا اخير عمر در زندان باقی می ماند تا در زرداد

   .  جانی را با عزت به کابل آوردند و از او استقبال کردندزردادمزدور بود که 

  .  و حزبشگلبدين و لعنت دو جھان به غنیلعنت به 

 


