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   کابل- عبدهللا امينی
 ٢٠١٧ می ٢٠

 

  "تنی" و "حکمتيار": ديدار دو جانی
  

 

  مجلس خودمانی                                       بيا که در آغوشت بگيرم  

 

شھنواز "و " گلبدين حکمتيار. "ال مشاھده می نمائيد، واقعيت داردعکس ھائی را که در با. دنيا سرچپه نشده است

يک ديگر را در آغوش می کشند و به نيکوئی  " کمونيست"و ديگری به اصطالح " مسلمان"، يکی به اصطالح "تنی

 کردند و اين دو فرد به ظاھر دشمن قبالً زير نظر آی آس آی پاکستان ھمکاری می. ياد قتل و قتال مردم را می نمايند

 به پاکستان فرار کرد و خود را در اختيار آی تنی، نجيب عليه تنیبعد از کودتای ناکام . يک ديگر را دوست داشتند

: اين دو قاتل ملت خصوصيات مشترک دارند.  آغاز کردحکمتيار" حزب اسالمی"اس آی قرار داد و ھمکاری را با 

 . خيانت به ميھن و کشتار مردم بی گناه

سابق وزير دفاع نظام " شھنوار تنی"رھبر حزب انسانکش  اسالمی و " گلبدين حکمتيار"ا حاکيست که گزارش ھ

اين دو ناموس فروش . دست نشاندۀ مسکو مستانه يک ديگر را در آغوش کشيدند و با ھم وعدۀ ھمکاری دادند

اکنون ھر دوی اين سگان . ساختند و به خاک سياه نشاندندمسلکی ھزاران فاميل را در افغانستان و پاکستان داغدار 

تنی و " مسلمان"را اشرار می گفت و حکمتيار " مجاھدين" "تنی"زمانی . استعمار با ھم دست ھمکاری می دھند

 از حکومت صد در صد اسالمی حمايت می کرد و ننگ "حکمتيار". دوستانش را کافر و بی دين خطاب می نمود
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اما چه اتفاق اقتاد که اين دو فرومايه يک ديگر در . ھا حکومت مشترک را تشکيل دھد" کمونيست "دانست که با می

به ظاھر قسم " دشمنان"شود که دست ھای نامرئی در کار است که  تصور می. آغوش کشيدند و روبوسی نمودند

است که به زودی عمق آن آشکار بازی ھائی در جريان . خورده را با ھم يکجا کند و از آنھا در آينده مستفيد شود

خواھد گرديد و روی خاينان در نزد مردم شريف ما بار ديگر سياه خواھد شد، اما کجاست شرافت و وجدان که 

  . بشرمند

  . نان نيفتنديااز مردم با وجدان خويش تمنا دارم که ھشيار باشند و در دام فريب خ

 

 

  

 


