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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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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٢٠
 

  را  دوست دارم"حکمتيار":  شورای نظاری"عبدهللا"

  
  بده، اما افغانستان را تباه کن" پول و مقام"تو مرا : خالقا

گلبدين "حاضر است، برای منافع ملی افغانستان با "، رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل می گويد که "عبدهللا عبدهللا"

کسانی بود  ھم جزء "عبدهللا" ٩٠در دھۀ ".  رھبر گروه شورشيان حزب اسالمی، روی يک سفره غذا بخورد"حکمتيار

در دھۀ ھشتاد، ھر دو .  بر فرق مردم کابل آتش ريختند و اين شھر را به ويرانه تبديل نمودند"گلبدين حکمتيار"که مانند 

 کسی نيست که آشتی وی "عبدهللا".  پاکستان قرار داشتند و ميھن خود را به پنجابی ھا فروختند"آی اس آی"در خدمت 

  . افغانستان سبب شودی را در تغيير کيف" حکمتيار"با 

 تصميم بگيرد؟ اگر اجازۀ باداران امريکائی نباشد، "حکمتيار" داد که در مورد آشتی با "عبدهللا"کی اين صالحيت را به 

 ھم "عبدهللا"اگر .  کمترين صالحيت ابراز عقيده را درين خصوص ندارند"عطاء" يا "غنی"، "عبدهللا"افرادی مانند 

دانم که انسان  نمی. ه وادار به نشستن می کندد سر يک سفره بنشيند، امريکا او را زده ز"حکمتيار"حاضر نباشد که با 

  . تا به کی می خواھند که مردم ما را گول بزنند و فريب دھند"عبدهللا" و "غنی" مانند یھای بی وجدان

خصی جلو راه منافع کالن را نمی زمانی که منافع کشور مطرح باشد، منافع ش" در جای ديگری متذکر شد "عبدهللا" 

 شورای نظاری می خواھد خاک بر چشم مردم اندازد تا گذشتۀ کثيف اين مزدور "عبدهللا"با اين جملۀ مزورانه، ". گيرد

حزب اسالمی، جمعيت اسالمی و شورای نظار که منافع شخصی و گروھی بود . و ساير عمال استعمار فراموش شود

اين ميھن فروشان و .  دريدند و مردم بی گناه را به ھالکت رسانيدند٩٠در دھۀ را ک ديگر مانند حيوانات وحشی شکم ي

اگر ھدايت از باال نباشد، انسان ھای . شمرده اندفع ملی را بر منافع شخصی مقدم نی ھيچ زمانی مناه ئدين فروشان حرف
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در يک کشور اشغال شده، . ر را ندارند، شھامت کمترين عمل و اظھار نظ"حکمتيار" و "عبدهللا"بی خاصيتی مانند 

  . نيرو ھای اشغالگر تصميم می گيرد، نه نوکران داخلی

ًمردم ما کامال به ھويت فرد فرد اين انسان ھای دغل باز و مزدور صفت پی برده اند و نيات باطنی اين مفسدان تاريخ را 

  . اکنون  خوب می شناسند

 

 

 

 
 


