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  راتګ په اړه دحزب اسالمی ګلبدين حکمتيار د

  دافغانستان دازادی سازمان اعالميه
نيټه په يوه )   ٢٠١٣دسمبر١۶(ومات لری چې دافغانستان دازادی سازمان  په ګرانو ھيوادوالو تاسو په دې اړه معل

ليکنه کې مستند ويلی و چې دامريکا او جګړه کونکو ترمنځ کوم اصلی تضاد وجود نه لری دادامريکا الس پوڅي 

ر امتيازات اوحلقه بګوش غالمان دی دوی به يوه ورځ دسولی په نوم حکومت کې شامليږی اودسياف او جمعيت په څي

  .به اخلی چې دګلبدين راتګ زموږ دخبری يو ښه روښانه بيلګه دی 

دوی ډير بی شرم او بی حياء ددغه مظلوم اولس قاتالن دی که نن دسولی په نوم دولت کې شامليږی نو ايا جھاد ختم 

ې دوی دنده ترھمدغه شو اوکه دنده يی حتمه شوه چې کومه ورته دامريکا له خوا سپارل شوی وه ؟معلومه خبره دی چ

ورځي پوری وه نوره بايد په دولت کې شامل شی اوامريکا خپل بيالنس ورباندي پوره کوی اوبس چې ددې په ادامه به 

پروګرام سره سم به يې راولی نو بناء ددوی جګړه ددولت دطالبانو يوه ډله ھم دسولی په نوم دولت کې شاملوی اوديو 

سره اوامريکايانو سره يوازی جھاد نه بلکې په حقيقت کې دامريکی تررھبری اواشارو الندی ترسره کيده اومظلوم 

ولس ته يې زيان رسيده چې په پايله کې ولس بيچاره شھيدان او زحميان شول چې ددغو بيچاره ولس پوښتنه به 

  جنګی جنايت کارو څخه دافغانستان ازادی سازمان په نره کوی دھمدغو 

دانسان په لباس کې پټ  اخوان المسلمين ، جاه طلب، داچې دوی دخاوری اومظلوم ولس پرګټه نه دی بنياد پرست ،

ه حزب اسالمی ګلبدين په راتګ سره سول اوجاسوسان دی اونه د.....  اخالقي معيارونو نه لری  اوڅرګند شيطانان،

راتلی شی بلکې دامريکی په اشارو اومستقيمی رھبری الندی دولت ته راوستل کيږی نو دده راتګ تقبيحه وو او 

مجازات غوښتونکی يو  بلکې دټولو جنګی جنايت کارانو نړيوالی محکمی غوښتونکی يو که ھغه اخوانيان دی اوکه 

 ياد ولری چې دګلبدين په راتګ سره ھيڅ ډول ارامي حزب ديموکراتيک خلق  اوکه طالبان اونوره خاينان اوداخبره په

  نشي راتللی زوړمال زاړی ترويحی اونه ھغه ګلبدين دشمشتو حکمتياردی غربی په اسالمی بڼه دنويو حرامتوبونو سره 

  وماعلينا االالبالغ

  افغانستان دازادی سازماند

 
 


