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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ١۵
 

   را شرماند"حکمتيار"قرآن 
  

  

اگر با " می گفت که هرھبر حزب انسانکش اسالمی و يکی از قاتالن مردم افغانستان ھميش" گلبدين حکمتيار"

ن امريکا به ااين خفاش نه تنھا با موجوديت متجاوز".  نباشم هللامن از امت رسولموجوديت امريکا به کابل بيايم، 

آيا اين خدا شرمندگی . ن امريکا به کابل رسيد و خود را در اختيار آنھا قرار داداکابل آمد، بلکه در پناه متجاوز

رد و معتقد نيست، چطور که به کلمات خود باور ندا" حکمتيار"نيست؟ يک انسان بی پرنسيب و بی ھويت مانند 

 ممکن است که يک زعيم شريف و حقيقت گو برای مردم خود باشد؟

من ھرگز با "رھبر حزب ويرانگر اسالمی بار ھا گفته بود که " گلبدين حکمتيار"ب آارشد الخاينين جناب رذالت م

ترسو و بزدل به تمام وعده " نه آدم"اين ".  گردمحضور متجاوزين امريکائی به افغانستان خصوصاً به کابل بر نمی

البته که فروش ميھن برای او يک امر عادی است، . ت پا زد و خود و وطن را جانانه فروختشھای خود ھای پ

با چنين شوکت و دبدبه و در زير چتر " حکمتيار. "شود زيرا اگر به خاک و مردم خود خيانت نکند، مريض می

حکمتيار چند روز در ميدان ھوائی . آمده است" مغل اعظم"يکائی وارد کابل شد که گويا حمايتی متجاوزين امر

ھر کس که به خدا و . بگرام در حفاظت امريکائی ھا بود و بعداً به لغمان برده شد تا ھر چيز طبيعی معلوم شود

  .زند پيغمبرش دروغ بگويد، او را خدا می شرماند و قرآن در کمرش می

 .  را در دنيا و آخرت بشرماند  و او را رسوای دو عالم بسازد"لبدين حکمتيار"ھيم که از خدا می خوا

 


