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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٠۴
 

 بی حيائی حزب اسالمی
  

.  باک تر شده اندی بی حيا تر و بیه ئ ويرانگر و  قاتل ملت، حاميان اين جنايتکار حرفگلبدين حکمتياربا آوازۀ آمدن 

حرف ھای . رت خود عربده می کشندطو به حمايت رھبر پست فی شوند  ماکنون در بعضی تلويزيون ھا ظاھر 

حکمتيار کسی .  نشده استیًطرفداران گلبدين حکمتيار طوری است که گويا اين جانی اصال مرتکب ھيچ گونه جنايت

 ھزار باشندۀ اين شھر ۶۵پاکستان به خاکستر تبديل کرد و بيش از است که ھمراه با ساير گروه جھادی کابل را به امر 

  . را به ھالکت رسانيد

 کردند که به دفاع از رھبر بی وجدان می حزب اسالمی خبری نبوده و حاميانش ھم جرأت نز سال است که ا٢٢بيش از 

اسالمی انداخته و او را بخشيده وق بردگی بر گردن حزب طدرين اواخر که استعمار بار ديگر . و قاتل خود برخيزند

اين افراد خبيث وبی ھويت . يندنمااست، سر و کلۀ حاميانش در تلويزيون ھا ظاھر و به طرفداری حکمتيار ياوه گوئی 

تواند فراموش کرده اند که رھبر شان چه جنايتی در حق کشور و مردم خود انجام داده و تصور می کنند که امريکا می 

که شنيده ام، حکمتيار و مسعود ھر دو در زمان دورۀ دکتاتوری شاھی در  طوری. او از غضب مردم نجات دھد

سيدال سخندان .  زيبای شان محروم می ساختنده ھایقياف ز را اھاپوھنتون کابل به روی دختران تيزاب می پاشيدند و آن

 برد، قتل ھای هکه در آغوش آی اس آی پنا وقتی.  داغدار ساختندرا اين گروه ضد بشر به شھادت رسانيدند و فاميلش را

حکمتيار جانی نزد خود محاسبه کرد که بھتر است که تسليم امريکا شود، در قدرت . زيادی در پاکستان مرتکب شد

ی ی خواھد بود که امپرياليسم از وئبه زودی حکمتيار يکی از مھره ھا. سياسی سھيم گردد و چند روزی عيش کند

از يک انسان بی عزت، ھر عمل . ًحکمتيار شرف و عزت خود را قبال از دست داده است. استفادۀ شايانی خواھد نمود

  . ضد بشری ساخته است

  . شياری خود را از دست ندھند و در دام جنايتکاران حزب اسالمی نيفتندواز ھم ميھنان تمنا می کنم که ھ

  

  

   

  

  


