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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٠٧
 

 برادر برادر: "عبدهللا"
 خبيث را در مورد گلبدين حکمتيار شورای نظاری رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل اظھارات عبدهللا عبدهللا

 را برادر خطاب کرد و اکنون  حکمتيار،عبدهللا". طالبان برادر ماست"فت که  قاتل گحکمتيار. ئيد کردأطالبان ت

اين برادران حرامزاده مشترکاً کار ھای ناروا انجام خواھند داد و روزگار .  جان شده اندعبدهللاطالبان ھم برادر 

باشد اين دو رفيقان دورۀ افزوده زيرا ھر چه که نعبدهللا  به خوشی حکمتيارآمدن . مردم را سياه تر خواھند ساخت

  .جھاد در پاکستان بودند و از خيرات سر  آی اس آی زندگی مرفه در آن کشور داشتند

هللا دعب.  بسيار مشعوف شده استحکمتيار از آمدن عبدهللادھد که   تعجب آور نشان میچندانيکی از خبر ھای  ن

پس ". طالبان را برادر خوانده، مورد تائيد ماستکه او   صاحب خرسند ھستيم و اينحکمتيارما از آمدن "گفت که 

تواند که اگر اين سه برادر ضد  فکر شده می. جان شورای نظاری که طالبان برادرش شده اندعبدهللا خوشا به حال 

 که از سال ھای فرار به حکمتيار و عبدهللاخصوصاً . بشر يکجا کار کنند، چه بالئی سر مردم و کشور خواھند آورد

  برای برائت دادن خود اظھار داشت که  عبدهللا.پاکستان يک ديگر را می شناختند و ھر دو نوکر آی اس آی بودند

 مردم به وجود آمد و ضرورت بود در کنار ھم و با ھم کار ۀحکومت وحدت ملی در شرايط خاص بر مبنای اراد"

ارادۀ مردم اصالً در تشکيل ! چه ادعای احمقانه". م را از خود نااميد نکنيمکنيم در حکومتداری مرد تالش می. کنيم

: او گفت.  آن را در مرحلۀ اجراء گذاشتجان کریاين تصميم سی آی ای بود که . دخيل نبود" حکومت وحدت ملی"

 وحدت ملی و ايم اما واقعيت اين است که درسی بزرگتر از ھا و تجارب زيادی را آموخته  ھا درس در اين سال"

 جان چه وقت آدم شده، اما مردم ھمينقدر می فھمند که عبدهللامعلوم نيست که ". ھمديگرپذيری وجود نداشته و ندارد

  .مرگ سياسی خودش نزديک شده است

 و طالبان را يک خطر بزرگ برای کشور و مردمش می دانند و آن را عبدهللا، حکمتيارمردم برادر خواندگی 

  . دمحکوم می نماين
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