
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٠۶

  "عبدهللا" يا "گلبدين"کدام يک راست می گويد؟ 

 
  

رھبر "  گلبدين حکمتيار"ت مستعمراتی کابل و رئيس اجرائی دول" عبدهللا عبدهللا"افغانستان يعنی  مردمدو تن از قاتالن 

 انسان شريف و ديگری انسان  شرير و خاين یحزب انسانکش اسالمی از يک ديگر طوری انتقاد می نمايند که گويا يک

ديگر يک دھد که در ميھن فروشی و خيانت ھيچ فرقی از  که تاريخچۀ اين دو مزدور استعمار نشان می در حالی. است

 جريان جنگ ھای داخلی، اين ھر دو تن با گروه ھای مربوطۀ شان مساويانه آدم کشتند و سبب ويرانی در. ندارند

 کدام يکپس . دو شرف باخته در خدمت آی اس آی بودند که به يقين اين ھمکاری ھا تا حال ادامه داردھر . گرديدند

 راست می گويد؟

را به باد انتقاد گرفته و او را به تفرقه افگنی در ميان اقوام " متيارحک"ی دولت مزدور کابل ئرئيس اجرا" عبدهللا عبدهللا"

کسانی که سال ھا خواستند تا از طريق زور و ترور در افغانستان غلبه "می گويد " عبدهللا. "افغانستان متھم ساخته است

 است که چه کسی "حکمتيار" گفت که "عبدهللا"".  کنند، حال آمده اند که ما نمی گذاريم که اين کار شود و آن کار نشود

  . دھد چه کنيم به ما دستور می

انسانکش از روش دولت و ائتالف سه گانه انتقاد نموده و آن را برای افغانستان خطرناک خوانده " حکمتيار"چندی قبل 

. ًامال آشنائی دارندقدر کافی می شناسند و به ھويت ضد بشری آنھا که مردم افغانستان ھر دوی اين کثافت ھا را ب. بود

و " عبدهللا." ندارد که کسی به آن وقعی قايل شودیحرف ھای شان کمترين ارزش. اين ھر دو جاسوس و ميھن فروش اند

پس فرقی . ًبا دارو دسته اش اخيرا تسليم تجاوزگران گرديد" حکمتيار"ًدارو دسته اش قبال به امپرياليسم تسليم شده بود و 

ھر دو ميھن فروش و ناموس فروشند، پس . لت اند و ھر دو ويرانگر شھر ھا، پس فرقی ندارندھر دو قاتل م. ندارند

  .فرقی ندارند
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  .  مردم ما برای تباھی ھر دو دعا می کنند و آرزومندند که ھر دو ھر چه زودتر در غضب خدا گرفتار شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


