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 ؛کابل حادثه تروريستی شاه شهید
 تداوم جنايات حکمتیار

 

بار بار به اعمال که در حق کسانی است رب المثل معروف مردم ما اين ض  ،يدرآدمرگ ب بهآيد  ه در خوی درچآن 
به سینه می  دوستی رااسالم  گسنکه  اسالمیحزب رهبر گلبدين حکمتیار نظیر  ،دنمبادرت ورزناروا  وزشت 

 می وهای اسال ارزش اصول و مغاير و بخشودنی به جنايات نا فوقًا فوقًاآوان جوانی تاحال  ازاين شخص  . کوبد
 .استمبادرت ورزيده افغانستان افع ملی کشورش من

 

اول اين که با  ،ه استفرو نگذاشترا در جهت تحقق اهداف شوم خويش انتخابی  هیچ ،قدرت ۀتشن و حريصاين مرد 
 جنراالن پاکستانی پیش کش هسته بد را دو (نای قديمآريا)کشورش  افغانستان پیمان دوستی بست تا ۀدشمن قسم خورد

را  .آی .اس .جنگ نیابتی آی باالی مردم افغانستان تحمیل نموده وسیاست های مغرضانه آن کشور متخاصم را  و
 .گرفت و مهره آن سازمان قرار در کشور رهبری کرد

 

داد خواهی افغانستان  ۀاساس گزارش پروژ که بر .آی .اس .سوخته آینیم  اين مهرهنامشخص های  پراگنی راکت
گان باشند نسليک  وساخته  پا دست ورا بی  بیش تر از آن و کابل شهید شهر هزار تن اهالی ملکی بر ده ها  بالغ 
 ،خوب بیاد دارند بخش های زيادی از پايتخت را به مخروبه ها مبدل ساخت مريض وروحًا  را زخمی وشهر اين 

در ويرانی ها نقش  هفتاد جناح های ديگری نیز دخیل بوده است و ۀدر جنگ های خانمان سوز داخلی ده هرچند
کشتار ها و  ول درجه اول اينؤبه عنوان مس دايمًادهد  یکه بوی اسالمی هم نمداشته اند اما از حزب اسالمی 

  .شود ويرانی های کابل نام برده می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حضور ملیشه های مربوط به جنرال دوستم در  ناشی از بر فراز شهر کابل را  گلوله باری هارهبر حزب اسالمی 
که دانست  ی از مطالبات اساسی خويش میاين ملیشه ها را از کابل يکخروج  کرد و حکومت مجاهدين عنوان می

يک کودتای ناکام به مقابل  در  قباًلگلبدين زيرا   ،نبود چیز ديگری ی برای کشتار مردمابهانه جز  همهبدون شک 
خیانت ديگر بگذريم اسالمی اين جنايات حزب کنار از  اگر و . بوددست  هم خلقی ها با 1231داکتر نجیب در سال 
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واز را ضلع پنجم پاکستان می پنداشت در کانفدريشن افغانستانبه ذهن تداعی خواهد شد که اين مرد خود فروخته 
 .حمايت مادی ومعنوی آن کشور برخوردار ساخته بود

 
 و افتیدآی اس آی به زمین کرده نتوانست از چشم باداران ان عمل وعید های خود چند و وعده ها به اما از اين که 

حکومت سیاه )پاکستانی ها  زمان سلطنت پنجابی ها وسندی ها وو در   جا خالی کرد(طالبان )به گروه ديگری 
سقوط رژيم سیاه از  پس و حرفی از افغانستان به زبان نیاوردپرداخت می در ايران به نقد اشعار حافظ ( یطالبان
اعالم  دولت افغانستانبه  مخالفت خود را نسبت و ر در هوای رهبر شدن وقدرت طلبی افتاد يک بار ديگ یطالبان

و خروج تمام نیرو پافشاری دهه هفتاد  مانند  بهانه تراشی های غیر منطقیبر  و صادر نمودیه آن فتوای جهادلعو
يک  .کردعنوان با دولت افغانستان کنار آمدن مبنی بر  خويش را يکی از پیش شرط های  از کشور  های خارجی
نقاط کشور  یدر اقصی که چندين حمالت مرگبار تروريستی را ابه گونه تداوم بخشید  خويشجنايات بار ديگر به 
حمله انتحاری  ،کابل وزير محمد اکبر خانگاه فاينست ی در فروشحمله انتحارشود از  که می کردهسازماندهی 

 اجراح و که منجر به قتل حادثه اخیر در شاه شهید کابل وتروريست ی کابل توسط يک خانم ئسرک میدان هوا
و  يافتهانجام  که ظرف چند سال اخیرشخص گلبدين حکمتیارتداوم جنايات   .نام برد ،گرديد ز هموطان مااتعدادی 

 ۀحادث وکامل دارند  آشنايیريخ أسفاک ت ناي خصايل بامردم ما .  است هقربانی گرفتافغانستان  ۀمردم زجر کشید از
سوگواری  ۀآنچه ماي اما .حکمتیار می دانندجبران ناپذير  المناک تروريستی شاه شهید را تداوم جنايات نابخشودنی و

گی از کنار همچو  جنايات به سادنه تنها افغانستان به کرات  حکومت اينست کهمی باشد فراوان تأسف  وبیشتر 
حتی نامی از عاملین آن به  و تنها به تقبیح آن اکتفا کرده است  وگذشته  ،گروه های معلوم الحال چون حزب اسالمی

 آنها را تا زده الآستین بااين جنايت پیشه ها بر مشروعیت بخشی از مدت هاست که در تالش بل زبان نیاورده 
اگر از  در ارگ رياست جمهوری مالقات کرده اند و نماينده های آن گروه با حتیو  د سازسیاسی  قدرتشريک 

تا گرفته رياست دفتر رياست جمهوری ه به اين گروه خون آشام از تافراد وابسگماشتن چرا با اين که  همه بگذريم
 .نمک می پاشند افغانستان مردم شهید پرور زخم های برده ها واليت  وزارت معارف و اقتصاد و

 
 پايان


