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  موريت گلبدين اجراء شدأاولين م

  

رھبر حزب انسانکش اسالمی حمايت خود را از دولت مستعمراتی کابل اعالم کرد و مظاھره " گلبدين حکمتيار"

دانستند که امپرياليسم از وی در چه  که اين پست فطرت به امريکا تسليم شد، ھمه می زمانی. چيان را نکوھش نمود

به مردم ما و جھان معرفی " مصلح"می خواھد که خود را به حيث يک شخص " حکمتيار. " استفاده می کندیساحات

را خوب می شناسند " آدم"مردم ما قبالً شخصيت ضد بشری اين . نمايد و چھرۀ کثيف خود را با روباه بازی بپوشاند

  .و فريب سخنان چرب و نرم او را نمی خورند

رھبر حزب " گلبدين حکمتيار"ی ھم جان ھای خود را از دست دادند، ابعد از مظاھرات حق به جانب مردم که عده 

. دھد که سيستم را منھدم نمايد حزبش به کسی اجازه نمی"او گفت که . اسالمی موقف ضد مردمی خود را تبارز داد

طرز کالم اين ضد ".   قيد و شرط از سيستم حمايت می کنيم که جنگ کنونی را به پايان برساندنما صادقانه و بدو

آمدن وی به کابل قيد و . از دولت مستعمراتی کابل حمايت می کند" حزب اسالمی"دھد که  بشر آشکارا نشان می

حکمتيار . مکاری و حمايت از دولت مستعمراتی است که امريکا آن را ساخته است ھاز آنھا،شرطی داشت که يکی 

جانبداری وی از يک . رايگان به کابل نيامده، بلکه امپرياليسم می خواھد که به کثيف ترين وجه از وی استفاده کند

فت نه به صلح معتقد است اين کثا. دولت فاسد و ضد مردمی،عمق ارتجاع اين اخوان الشياطين را به اثبات می رساند

  .، بلکه با ھزار حرامزادگی می خواھد که خود را در سيستم داخل سازد و قدرت را بدزدد"دموکراسی"و نه به 

  .  اميد که مردم شريف ما ھشياری خود را حفظ کنند و در دام اين حيوان صفت نيفتند

  

 


