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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧اپريل ٣٠

 

  کدام مجاھدين؟! استتوھين به مجاھدين خيانت 

 

  خاين و جاسوس عبدهللا

را توھين کند مجاھدين ت ينعبدهللا عبدهللا شورای نظاری و رئيس اجرائی دولت مزدور کابل می گويد ھر کسی که 

داند که مردم از ھر  اين خاين به ملت و خاک نمی. و آنھا را به باد انتقاد بگيرد، مرتکب جنايت و خيانت می شود

مردم ما قدرت تشخيص را دارند که فرق بين . نوع خاين بيزار اند، چه چپ باشد، چه راست و چه مال باشد و يا آخند

مجاھدينی که برای آزادی کشور خود جنگيده، . ست و خاين را بنمايندچپ شريف و ناشريف و بين مالی ميھن دو

اما خاينی که به نام مجاھد مردم را به قتل رسانيده، شھر ھا را ويران نموده و عليه کشور و . واجب االحترام اند

  .مردم خود به نفع دشمنان افغانستان جاسوسی نموده واجب القتل است و بايد کماکان توھين گردد

دهللا رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل به منظور حفظ بی آبروئی خود و خيانتش به ميھن از انتقاد مردم عليه عب

مردم به واقعيت گفته اند که افراد و گروه ھای مسلح به نفع افغانستان . ده استمتقلب شکوه نمو" مجاھدين"عملکرد 

عبدهللا بی شعور در مورد روز کثيف ھشت ثور می گويد . کار نمی کنند، بلکه به نفع خود و بيگانگان فعاليت دارند

ت را خداوند نصيب مجاھدين ھر کس که به اين نام پاک، به اين نام پر افتخار، به اين نام با عزت که اين عز"که 

کند، او توھين به  کرده است از روی عناد، از روی دشمنی، از روی نافھمی، از روی کينه، از روی حسد توھين می

اين روز پر از خون و بربادی است و مانند روز ھفت ! بلی مستر عبدهللا".  کند مقدسات است و خيانت و جنايت می
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مردم ما شاھد اعمال ضد بشری گروه ھای و حشی جھادی . رود ر به شمار میثور يک روز سياه در تاريخ کشو

نه ناموس برای شان گذاشت نه . ی بر سر شان آوردئبودند و ھنوز ھم ھستند و ديدند که گرگان جھادی چه بال

احترام بدون کمترين ترديد که در ميان شان افراد شريف ھم بودند وھستند که مورد . یجانه حرمت و نه خانه و 

  . کسانی که به نام جھاد و مجاھد به ميھن خود خيانت کرده اندۀاما لعنت دو جھان به ھم. مردم خويش اند

  . مردم ما به مجاھدين شريف احترام می گذارند و خاينان جھادی را ميليون ھا بار توھين می کنند

  

  

  


