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  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ مارچ ٠٢
 

 " سليمان اليق"دو و دشنام نثار 
را که از امريکا " فغانپيام ا"روری در منزل يکی از دوستانم در کابل، پروگرام تلويزيونی ب ف٢٨ساعت ده و نيم شب 

 اعالم کرد که قرار بود با يکی از رھبران عمر خطابترتيب کنندۀ پروگرام به اسم . شود، تماشا می کردم پخش می

که شنيده شد اين بار دوم  به مصاحبه حاضر نشد و طوری" اليق"الکن .  مصاحبه نمايدسليمان اليقبه نام " حزب خلق"

 ھم است که از دو جانب صبغت هللا مجددی ۀُخسر بر" غالم مجدد" يا سليمان اليق. ودبود که از صحبت کردن فرار نم

  .  بودن خاين استمجددیُيعنی پرچمی بودن و خسر برۀ 

فون  می م افغان تيل حاضر به مصاحبه نشد، مردم ھر چند دقيقه به تلويزيون پياسليمان اليقبعد ازينکه کثافتی به نام 

  پرچمی ياد سليمان اليقمردم از گذشته ھا و جنايات . ی  می نمودنده ئ را نثار اين قاتل حرفکردند و بد ترين کلمات

 سليمان اليقکسانی که او را می شناختند برايم گفتند که . کرده و او را به بدترين وجه می کوبيدند که سزاوارش ھم بود

 معروف نجيب هللا. امپرياليسم امريکا سرسپرده شده استبود که اکنون به ) جناح پرچم(عضو پوليت بوروی حزب خلق 

 به حزب خلق کشانيده اليقخرين رئيس جمھور دست نشاندۀ شوروی در افغانستان بود، توسط ميھن فروش آبه گاو که 

سليمان در جريان ده سال حاکميت مزدوران حزب خلق، ". آقای اليق استاد من است" می گفت که ه ھميشنجيب. شد

او يکی از .  ُز مھره ھای مھم مھين فروشان خلقی بود که تيوری وطنفروشی و شوروی پرستی را پخش می کردااليق 

  به بدی ياد کرده و  او را شخص اليقاکنون در سايت ھای ميھن فروشان پرچمی از . مبلغان مھم حزب شده بود

داند که   به بدی ياد می کنند، خدا میاليقافت که پرچميان بی ھويت از کث پس فکر کنيد، وقتی. اپورتونيست می گويند

  .  نداين پست فطرت چقدر منزجرامردم عادی از

نبايد با ھمچو اشخاص خاين مصاحبه نمايند و نام نيک خود را لکه " ملی"من معتقدم که تلويزيون و رسانه ھا خبری 

  .  دار سازند

 

 

 


