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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 ٢۵
  
 

  از شورای رھبری جمعيت"عبدهللا"اخراج 
  

  
  

 "عبدهللا عبدهللا"شورای جديد رھبری خود را تعيين کرد که در آن نام " جمعيت اسالمی"سازمان اخوان الشاطين 

قانونی، اسماعيل خان، "نام افرادی مانند . ی و رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل ديده نمی شودشورای نظار

.  شورای نظاری خبری نيستعبدهللاجديد وجود دارد، اما از رھبری ای ر در لست شو"عطاء نور و ضياء مسعود

ابراز عبدهللا  را از عملکرد اين يک تصميم دسته جمعی است که خواستند که بدينوسيله نارضايتی  و نفرت خود

  . شورای نظاری محسوب می گردد که نه مرد دنيا شد و نه زن آخرتعبدهللاين بدترين ضربه به . بدارند

 وزير خارجۀ دولت مستعمراتی صالح الدين ربانیتحت رياست " جمعيت اسالمی"گزارش ھا حاکيست که منافقين 

ين ادر.  نفری رھبری را تعيين کردند۶۴ه راه انداختن مجلسی،  شورای  اخوانی با ببرھان الدين ربانیکابل و پسر 

 رئيس عبدهللا عبدهللابه شمول سه زن شامل اند، به استثنای " جمعيت اسالمی" اعضای گذشته و حال ۀلست ھم

 عبدهللا عبدهللاسخت از "  جمعيت اسالمی"شود که منافقين  از قراين معلوم می. اجرائی دولت مستعمراتی کابل

 به تعھدات خود با جمعيت عبدهللاجمعيتی ھا گله دارند که . دور اندازنده ناراضی بوده و می خواھند که او را کامالً ب

ازين .  رئيس جمھور دولت مزدور کابل کرده استاشرف غنیاسالمی پشت پا زده و صد در صد خود را تسليم 

منافقين . ين گروه اسالمی ضد بشری نداردا بيش ازين جائی درعبدهللاشود که  معلوم می" جمعيت اسالمی"تصميم 

مشکالت .  نخواھد بودعبدهللادر انتخابات آينده فرد ديگری را کانديد خواھد کرد که آن کس " جمعيت اسالمی"
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عد از ب. زياد بوده و تضاد ھائی ميان افراد اين گروه ضد انسانی ھنوز ھم وجود دارد" جمعيت اسالمی"درداخل 

  .می خواھد که صفوف خود را فشرده سازد تا برای روياروئی آينده آماده شوند" جمعيت اسالمی"، "حکمتيار"آمدن 

  . خوشحال اند و آن را به فال نيک می نگرند" جمعيت" از شورای رھبری عبدهللادور انداختن ه  بازمردم 

 

  
 
 


