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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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 Political سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ می ٢٨
 

  درکمين سياسی" حزب اسالمی"

 

 حکمتيار و مسعود در ميان جواسيس آی اس آی

. متصرف شودسعی دارد که در داخل دولت مستعمراتی رخنه نموده و قدرت سياسی را " حزب انسانکشان اسالمی"

رھبر اين حزب ضد بشری نمی گذرد که اعضای اين حزب به " گلبدين حکمتيار"ھنوز چند روزی از آمدن قاتل 

خالف ھمه وعده ھای قبلی اش تسليم " حکمتيار. "ھدايت رھبر جاسوس خويش به توطئه گری آغاز کرده اند

ن امريکا قرار داد و از امت ااختيار متجاوزصليبيون شد و خود را کالً با حمايت سازمان جاسوسی پاکستان در 

 .خارج گرديد" رسول"

سعی می ورزد که افراد خود را " گلبدين حکمتيار" حزب انسانکشان اسالمی"گزارش ھای غير رسمی حاکيست که 

" حزب اسالمی" تن از اعضای ٣۵٠٠تا اکنون بيش از . در دولت داخل ساخته تا در روز مبادا ازين ھا استفاده کند

.  ھم زمينه ساز اين حالت بوده اند عبدهللا– غنی" وحشت ملی"در دولت مستعمراتی جا به جا شده اند و حکومت 

اين است که حد اکثر کوشش شود که دولت مستعمراتی از داخل تخريب گردد و ازين " حکمتيار"طرح ماکياولی 

ادارات دفاعی و استخباراتی دولت مستعمراتی کابل بايد و به ھر نحوی که شده در " حزب اسالمی"لحاظ اعضای 

رئيس جمھور مزدور دولت مستعمراتی کابل ھم به تقاضاھای نا " اشرف غنی"شود که  گفته می. رخنه نمايند
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. ين خصوص نداردادر واقعيت دولت مستعمراتی کمترين صالحيت در. گردن نھاده است" حزب اسالمی"مشروع 

حزب انسانکشان "اين بھترين فرصت برای اعضای .  اطاعت می کنندغنی و عبدهللاست، چيزيکه از باال امر شده ا

ن ئاز قرا. است که بتوانند آھسته آھسته در دولت مستعمراتی جای بگيرند و خود را برای آينده آماده سازند" اسالمی

  .  ن کدام حساب نبوده استبه کابل و تسليم شدن وی به صليبيون بدو" گلبدين حکمتيار"شود که آمدن  معلوم می

  . نيفتند و خود را آلوده نسازند" حزب اسالمی"دھيم که در دام فريب روباه  بار ديگر به مردم خويش ھشدار می

 

 

 


