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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١۶

 "مسعود" يا "حکمتيار"

 
 حرامزادگان تاريخ

نايتکار حرفی از وی يک قھرمان به کابل و تسليم شدنش به امريکا، حاميان اين ج" گلبدين حکمتيار "نبعد از برگشت

 سال قبل به قتل  رسيد و سپس توسط ١۶يک قاتل و ويرانگر  ديگر که " احمد شاه مسعود"در مقابل، حاميان . ساخته اند

اين نوع قھرمان بازی، . استعمار که برای فشار دادن پشتون ھا برايش لقب قھرمانی داده شد، او را قھرمان می نامند

اين دو از ھم فرقی ندارند و جزء .   طايفه پرستی، سمت پرستی و نژاد پرستی را به خود گرفته استشکل قوم پرستی،

ًپشتيبانی ازين دو، صرفا روی ملحوظات قومی و نژادی خود را فرومايه و خاين جلوه . جنايتکاران تاريخ کشور اند

  .دادن است

  
  حکمتيار و مسعود در آغوش آی اس آی
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ی انروی انگيزه ھای خاص قومی و نژادی و سمتی از کس" تحصيل يافتگان"ا يک عده از جای تعجب است که چر

حتا چپی ھائی که زمانی آتش کپه می . حمايت می کنند که خيانت و جنايت شان به مردم و کشور اظھر من الشمس است

چنان در لجن قوم پرستی و نژاد پرستی افتاده اند که گويا اينھا از نو تولد شده و کردند و مبلغ مبارزات قھر آميز بودند،  

  .از دنيا خبری ندارند

شود که از دو  قاتل و خونخوار تاريخ افغانستان معاصر يعنی   اين خصوصيت ضد ميھنی در وجود کسانی مشاھده می

دانند که اين دو پست فطرت و شرف باخته چه  که خوب می طرفداری می نمايند، در حالی" مسعود"و " حکمتيار"

" مسعود"و يک عده از تاجکان ابله از " حکمتيار"در مجموع  يک عده از پشتون ھای کودن از . جناياتی انجام داده اند

 ديده می" چپی" تاجک ده ھا تن از به اصطالح تحصيل يافته و ھایدر ميان کودن ھای پشتون و ابله . حمايت می کنند

وردن چيزکی به تمام اصول آدست ه الکن چون بازار خيانت و قوم پرستی و نژاد پرستی چاق است، برای بشود، 

از زمرۀ رذيل ترين، " مسعود"و " حکمتيار"خواه کسی بپذيرد و يا نپذيرد، .  می زنندیانسانی گذشتۀ خود پشت پا

  .  شوند یناموس فروش ترين، قاتل ترين و خاين ترين افراد افغانستان محسوب م

   .عمرت را به ھدر دادیو لعنت به تو ای تحصيل يافتۀ بی عزت که سرانجام در خندق قوم پرستی و نژاد پرستی افتادی 

 

 


