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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ اگست ٠٢
  

  به ملکيت مردم" حزب اسالمی "اندست درازی قومندان

 
  گلبدين جان در ميان قومندانانش

  

که تا مدت چند ماه قبل " حزب اسالمی"درصحنۀ سياسی افغانستان، قومندانان با استفاده از موجوديت رھبر کثيف شان 

شورای نظار و جمعيت "مانند موش در کندو پنھان بودند، به دست درازی آغار نموده و می خواھند که مانند قومندانان 

داده است، الکن " زب اسالمیح"معلوم نيست که کی اين جرأت را به قومندانان . بر اموال مردم دستبرد بزنند"  اسالمی

  . ًاين را ھمه می دانند که حتما فردی وجود دارد که از دزدان حزب اسالمی حمايت می نمايد

حکمتيار قاتل، مردم را اذيت نموده و می خواھند که ملکيت " حزب اسالمی"گزارش ھا حاکيست که اعضای نظامی 

دانند، شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا عين  که ھموطنان ما می طوری.  شان را به زور غضب نمايندۀمانند زمين وخان

حزب "حال که نوبت .  سال انجام داده و به مال و ناموس مردم متجاوز بوده اند١۶بی شرافتی را درخالل مدت 

رسيده است،  قومندانان اين حزب ميھن فروش با حمايت رھبر خاين خود با ترساندن مردم، می خواھند که " اسالمی

  .ن عمل شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا را مرتکب شوندعي
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حزب . " در کشوری که نه قانون است و نه امنيت، بھترين زمينه  برای قومندانان دزد و غارت گر مھيا شده است

ين طريق می خواھد اعمال قدرت نموده و  ارود و از بعد از تسليم شدن، جزء دولت مستعمراتی به شمار می" اسالمی

چون دولت مزدور کابل در تأمين . نھا را غصب کندآًا با زور و تھديد وادار به عقب نشينی نمايد و بعدا مال مردم ر

از خاموشی شان بھره " حزب اسالمی"د و نگذراند که قاتالن نامنيت ناکام است، مردم خود بايد صدای خود را بلند نماي

 . برداری نمايند

  .  شرير تر خواھند شداگر مردم خاموش باشند، افراد شرير،

  

 

 


