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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ نومبر ٠٩
  

  بی بی سی و شياد سليمان اليق

  
  "سليمان اليق" و پست فطرت ءبی حيا

است که سال ھا در خدمت کی جی بی بود و ھم " اليقسليمان " سال اخير شخصی به نام ۴٠يکی از شيادان تاريخ 

. اين کثافت از ھيچ عمل ضد ملی و ضد مردمی دست بردار نيست. اکنون يرای امپرياليسم امريکا مزدوری می کند

 مريض می ُخيانت به ميھن برای اين فضلۀ حيوانی به يک فرھنگ جبلی مبدل شده و اگر روزی مرتکب خيانت نگردد،

مين سالگرد انقالب اکتوبر، صحبتی با اين شرف باخته داشته  که نظرات او را انعکاس داده سی نسبت صدبی بی . شود

 پيوستند و ۶ يادآور شد که بعد از سقوط شوروی، تعداد زيادی از خلقی ھا و پرچمی ھا به سی آی ای و ام آی دباي. است

اين مصاحبه ھم . ی امريکا و بی بی سی قرار گرفتنددر خدمت دستگاه ھای پروپاگندی امريکا و برتانيه مانند صدا

  .توسط عمال سابق کی جی بی که در بی بی سی کار می کنند، صورت گرفته است

" غالم مجدد"دھد، خودش در يک فاميل روحانی به دنيا آمد که نام او را  که اظھاريۀ اين انسان کثيف نشان می طوری

ًبعدا نسبت ظھور افکار چپی در افغانستان، . بود" صبغت هللا مجددی"خواھرش ھمسر اول شياد ديگر به نام . اشتندگذ

بعد . ثير دستگاه پروپاگندی شوروی وقت قرار گرفته و در خدمت سوسيال امپرياليسم شوروی درآمدأھم تحت ت" اليق"

سقوط شوروی و سرنگونی . لند پايۀ اين نظام مزدور باقی ماند پرچم، تا اخير در مقامات ب-از کودتای ضد مردمی  خلق

 ه ایاين حادث. آخرين رئيس جمھور دست نشاندۀ شوروی، باعث شد که عمال شوروی ھم سرگردان دنيا شوند" نجيب"

که ار  کرد تا اين لمان زندگی میاکثيف مدتی در " اليق. "بود که خود اين ميھن فروشان بر ديگران تحميل کرده بودند

، امريکا به افغانستان تجاوز نمود و زمينه برای بازگشت ناموس فروشان خلقی "مجددی"برکت دعای شوھر خواھرش 
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کند، اما وطيفۀ اصلی اش فعاليت استخبارتی  اين کثافت اکنون و در ظاھر در اکادمی علوم کار می.  پرچمی ھم باز شد–

  .به نفع امريکاست

   . دارندآرزوروشان متداوم لعنت می فرستند و سرنگونی شان را مردم ما به اين نوع ناموس ف

 
 
 


