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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ٢٨

  

  گفتار خاينانه و مزورانۀ ضياء مسعود  درقندھار
  

مراتی کابل حين سفر مبارزاتی زلمی رسول کانديد رياست جمھوری دولت مستع" سردار"ضياء مسعود معاون اول  

ی أشما بايد به فرزند احمد شاه بابای کبير درانی ر: " کاری گفتءاش در قندھار، در جمعی از مردم از روی تملق و ريا

  . اين نوع گفتار از يک خاين چھار آتشه تعجب ندارد" .بدھيد

پشتون ھا و در نھايت عليه احمد شاه درانی  و تلويزيون ھای مربوط به شورای نظار شب و روز عليه جرايدسايت ھا، 

چطور شد که يک فرد ضد پشتون به يکبارگی به تمام عقايد ضد پشتون خود پشت پا می زند و به يک . تبليغ می نمايند

تمام ملت افغانستان به عمق شخصيت ضعيف و ضد بشری ضياء مسعود و . شود شبه از پشتون ھا کرده پشتون تر می

روز ھای نخستين در . ند ارای نظار پی برده و به ضعف و ناتوانی آنھا در مقابل وسوسۀ پول آگاهگروه ضد ملی شو

 افغانستان، ھمين گروه و افراد نابکار بودند که در بدل پول پيشقراول و رھنمای متجاوزين گرديدند و رتجاوز امريکا ب

عالوۀ معاونيت زلمی رسول، پول فراوانی از  هبدون ترديد که ضياء مسعود ب. به خاک و مردم خويش خيانت کردند

روی ھمين دليل است که برادران مسعود و ساير مزدوران شورای نظار . دست آورده استه دستگاه حامی رسول ھم ب

  .مانند يونس قانونی، عبدهللا عبدهللا ، قسيم فھيم و سايرين صاحب ميليون ھا دالر شدند

نزند، کسوف سياسی ول به کرسی رياست جمھوری افغانستان اشغال شده تکيه داند که اگر زلمی رس  ضياء مسعود می

ناگفته نبايد گذاشت که ضياء مسعود .   آغاز خواھد شد و فرصت برای تبارز دوباره اش از دست خواھد رفتاش سريعاً 

ر را به ھدايت ضياء مسعود ھم راه و روش براد. برادر احمد شاه مسعود يک از افراد خاين  در تاريخ کشور است

  .اجانب با وفاداری کامل تعقيب می نمايد

ند که االکن اين فاسقان تاريخ ھنور متصور. چندين بار است که اين چنين عناصر پليد نزد مردم امتحان خود را داده اند

ور که به خود و شخصيت خويش صادق نيست و پيھم دروغ می گويد، چط کسی. توانند متداوم  مردم را بفريبند می

  ممکن است که به ملت و کشور خويش خيانت نکند؟

می دانند، شرکت در انتخابات و » احمدشاه درانی« آنھائی که خود را وارث خونی و يا سياسی ،اين خاينان بايد بدانند

  .رأی دادن به يکی از جواسيس را به خود ننگ دانسته، با قاطعيت اين مضحکۀ استعماری را محکوم و تحريم می دارند

  

  


