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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٠٨
 

 حزب اسالمی در استخدام دولت

 

  "حکمتيار"درنده خو 

دست ه در پی ب" حکمتيار"يک عده به اين عقيده شده اند که . را می پرسند" گلبدين حکمتيار"مردم علت برگشت 

 تن از اعضای ٣۵٠٠شود که حد اقل به تعداد  با توافق مخفی با دولت مستعمراتی کابل، گفته می. درت استوردن قآ

و " حزب اسالمی"اين يک موفقيت برای . تلف در استخدام دولت در خواھد آمدخدر سطوح م" حزب اسالمی"

 خود را در افق می بينند و اين دو گروه زوال تدريجی. است" شورای نظار"و " جمعيت اسالمی"ناکامی برای 

  .ين خصوص رھبران بی کفايت خود را مالمت می نمايندادر

و دولت مستعمراتی کابل به عمل آمده، " حزب اسالمی"ئيد نشده حاکيست که نظر به توافقاتی که بين أگزارش ھای ت

با آمدن . ند گرفت تن از اعضای اين حزب در استخدام دولت مستعمراتی قرار خواھ٣۵٠٠حد اقل به تعداد 

اعضای منافقان . در حال تکوين است" جمعيت اسالمی"شود که توازن قواء به ضرر  به کابل، گفته می" حکمتيار"

مفت ھمه " حزب اسالمی"ما ضربات طالبان را تحمل نموده و کشته داديم، حال "شکوه دارند که " جمعيت اسالمی"

حزب اسالمی قبالً به بھانۀ انشعاب، تعداد زيادی از افراد خود را در دستگاه دولت .  "ورد آدست میه چيز را ب

. اکنون تعداد بيشتر اعضای اين حزب آدمکش، در سطوح مختلف نصب  خواھند شد. مستعمراتی جا به جا کرده بود

 پست فطرت باز خواھد به امپرياليسم امريکا، راه پيشرفت سياسی برای اين شخص" حکمتيار"بعد از تسليم شدن 

از " شورای نظار"و " معيت اسالمیج"رد رتبۀ اعضای خ. جيری استفاده خواھد کردين سگ زناگرديد و امريکا از
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حزب "رھبران خود بسيار ناراض اند که بی اتفاقی آنھا و تعقيب روش نادرست سياسی شان راه را برای عروج 

  .ھموار ساخته است" اسالمی

  ضد ملی و ضد مردمی را محکوم نموده و آنھا را آلۀ دست استعمار می شمارند و از کردار  گروه ھایۀمردم ھم

  . ضد بشری شان اظھار نفرت می نمايند

 


