
 بخشند!راکتیار و شرکای جرمش را هرگز نمیتاریخ و مردم 

 

 د. هرنمی مردم ما سوار سازهای زخبر گردهبار دیگر « صلح»ی موسوم به گلبدین را زیر نام اگندیده الشهتالش دارند تا  نوکرانشدولت اشغالگر امریکا و 

با داخلی شان در نظر دارند تا  خودفروختهنشاندگان سازند، ولی اشغالگران در تبانی با دستدولت شاریده را می پیچ و مهره یهای متعددچند گلبدینی

 .نددر خدمت گیر جنایتکارانههای یبازجهت سر و سامان بخشیده و ، است که عمال راه اضمحالل پیمودهحزب منفور اسالمی را  ،از این نعش استفاده

، مصونیت قضایی به گلبدین جنایتکار بخشیده و سایر امتیازات وهای دولتی ، پستشهرک ،پول نقد نظیر یانواگذاری امکانات فراودولت ع و غ در کنار 

 از این یتوان توقع بیشتر، نمیطراز راکتیار باشدفکر و همدران همابردولتی که متشکل از از سیاه سازمان ملل نیز حذف گردد.  فهرستاست تا از قرار 

را به  های شانقربانی ددمنشی هاپرچمی و تنظیمی چند سال قبل سند معافیت خود را در پارلمان تصویب کردند و خون میلیون جنایتکاران خلقی،. داشت

بدنامش خیانت جمع اضافه گردد. دادن مصونیت قضایی به گلبدین و حزب این بینند که یک جانی دیگر به حاال هم مشکلی نمی ءً بنا ،یکدیگر بخشیدند

توانند اشغالگران و ملل متحد منحیث چوبدست آنان می. و بسدارند  ی مامردم زجرکشیدهرا فقط گیری در مورد اینان تصمیمحق محاکمه و  است؛ یبزرگ

کریاب، هارون قدیر الدین هالل، غیرت بهیر، را از فهرست سیاه شان بیرون کنند، اما هیچ نیرویی قادر نیست گلبدین، قطب نقاتال ترینو قسی ترینپلشت

در کنار شرکای جرم روزی رسیدنی است که گلبدین  کند. محو تاریخ از خاطرهاسالمی را آدمخوار و دیگر آدمکشان خاین حزب  کریم امینزرغون، 

 .محکوم و مجازات شوندی مردمی در محکمهدیشی شان همجنسان بنگله به سان اشتنظیمی و طالبی

 و پاکستانی بیدر تبانی با شرکای عر برتانیاا و امریکبخصوص های استعماری دهد که دولتدر افغانستان نشان میو آدمکش تاریخ ننگین احزاب بنیادگرا 

کنند.  شان صادر برایهایی در ماموریتنقش فرمان ادای دارند تا در هنگام ضرورت میغده چرکین نگه را همچونشانده عناصر دست خویش و ایرانی

باقی  یخواهند بر ملت ما تحمیل نمایند. اما در آنچه شکبرجسته ساخته می« پیوستن به پروسه صلح»های اشغالگر، گلبدین را زیر نام امروز هم دولت

بیشتر  خونریزیایست که جز نیز تزویر رذیالنه« لحص»، ادعای مزدور و بچه نازدانهاین  امریکا با «جنگ»بودن  غیننمانده اینست که به مقیاس درو

وقتی سیاف و خلیلی و  ،ندارند متشکل از خاینان ملی تظار بیشتری از این حکومت گندیدهاندردکشیده ما نیز مردم البته  .به دنبال نخواهد داشتارمغانی 

 نصیب نماند.داند که از این خوان بیحق خود می راکتیارو شریک جرم شان برادر  ،دارند و حاکمیت مصونیت و دیگر جالدان کابل عطا و عبداهلل دوستم و

خاینان ضد  تا برکه دهد و نیروهای پیشرو کشور ندا سر می رنجورملت  یبوده، به تمام سوگوارشمردم که همیشه صدای « فغانستانحزب همبستگی ا»

از نوع راکتیار را  یپیشگانشناعت ،. خاموشی مابرنخیزیم، افغانستان از اسارت، خونریزی و دهشت رهایی نخواهد یافتکیشانش گلبدین و همملی از نوع 

 های بعدی ما نیز حمل خواهند نمود.و یوغ ستم و اسارت را نسل ختهسا ترهار
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