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پيوستن اعضای حزب اسالمی به طالبان

خبيث و قاتل
در چند روز اخير ،يک عده از اعضای حزب اسالمی گلبدين حکمتيار قاتل به طالبان پيوسته و حزب را به خيانت و
ميھن فروشی متھم ساخته اند .اين بزرگترين ضربه به حزب جنايتکار اسالمی حکمتيار است که چند ماه قبل تسليم
امريکا و دولت مستعمراتی کابل شد .قرار است که گلبدين به کابل بيايد و به دولت مستعمراتی بپيوندد .طالبان اعالم
کردند که به زودی حمالت خود را عليه دولت مزدور کابل و نيرو ھای متجاوز خارجی آغاز خواھند کرد.
گزارش ھا می رساند که عده ای از اعضای حزب اسالمی حکمتيار قاتل و ويرانگر به طالبان پيوسته و حزب را کامالً
ترک گفته اند .گفته می شود که بيشتر ترک کنندگان جنگجويان حزب اسالمی را می ساختند که می تواند بدترين حادثه
برای حيثيت اين گروه خاين باشد .بعد از تسليم شدن حزب اسالمی به امريکا و امضای معاھدۀ صلح با دولت
درکش نيست .ھنوز منازعه بين
مستعمراتی کابل ،قرار بود که شخص کثافت مآب حکمتيار به کابل بيايد که تا حال َ َ
دولت مستعمراتی کابل و حزب اسالمی شاخۀ حکمتيار وجود دارد که تا حال حل نشده است .جناح ارغنديوال ھم با
جناح حکمتيار در کشمکش قرار گرفته و ادعا دارد که حزب واقعی اسالمی ھمين است .حزب اسالمی يکی از خاين
ترين گروه ھای اخوان الشياطين است که مرتکب شنيع ترين جنايات در افغانستان شده است .شخص حکمتيار يکجا با
احمد شاه مسعود به روی زنان در کابل تيزاب پاش می داد و آنھا را تا اخير عمر مجروح می ساخت.
مردم ما از تباھی حزب اسالمی و جمعيت اسالمی بسيار خوش خواھند شد .اميد که روزی اين خوشی نصيب مردم ما
گردد.
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