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  باند تروريستی حزب اسالمی حکمتيار حامی انتخابات
 

واسته است که  در انتخابات  و حاميان خود خءگزارش ھا حاکيست که گلبدين حکمتيار رھبر حزب اسالمی از اعضا

، سعی می کند جای است آفاق ۀحکميتار که در کشتار و شقاوت شھر. جمھوری و شوراھای واليتی شرکت نمايند رياست

  .سرخاب انتخاباتی بزند خودچھرۀ زشت بر پائی برای خود در آيندۀ افغنستاان باز کند و 

ر اشغال شده می پنداشت و می گفت که در چنين حالت امکان ، افغانستان را يک کشو)اسالمیحزب ( اين باند قبالً 

 اعالم ی را تقلبی و نمايش٢٠٠٩ازينرو، حزب اسالمی انتخابات .  وجود نداردری انتخابات عادالنه و شفاف اصالً برگزا

 ھمه به ياد . آن انسان تشنه به خون مردم نيستديگر ر جھت داده داده گويا ياما اکنون حکمتيار به يکبارگی تغي. کرد

 اين حزب ھمراه با حزب وحدت و جمعيت اسالمی باالخص گروه شورای نظار چه ١٩٩۶- ١٩٩٢دارند که بين ساليان 

  .  ھزار تن حيات خود را از دست دادند۶۵محشری در کابل برپا کردند که در نتيجه کابل ويران شد و بيش از 

در جنگ و ستيز از يک سو ظاھراً از آغاز تجاوز امريکا و ناتو در افغانستان با اين نيروھا   حکمتيار »حزب اسالمی«

به شمار می رفت و از سوی ديگر زير نامھای ديگری افراد آن دست  شورشی بعد از طالبان ۀ و دومين گروه عمد بوده

  .نھا مشغول بوددر دست با نوکران امريکا و کرزی، به کشتار مردم ما و غارت قوت اليموت آ

اين تغيير جھت علنی حکمتيار، ھر چند ممکن است عده ای مردم ما را به حيرت بيندازد، مگر برای خودم و ساير 

 دور نگری اوضاع را تحليل می نمايند، مثل روز روشن است که اين حرکت باآنھائی که در تحليل قضايای افغانستان 

بين آنھا که ی ئناتو داشته و توافق ھاساير قوای غال گران امريکائی و با اشکه تماس ھای مخفی بر مبنای گلبدين 

  .، اتخاذ شده استصورت گرفته است

پاکستان می خواھد با دو کارت که آورد و اينک می و اعتبار زيرا تا ديروز ابراز مخالفت با امريکا برايش نان و آب 

تان ادامه دھد، گلبدين ھم دموکرات شده و به انتخابات رو به دخالتھايش در افغانس» گلبدين« و سازش» مال عمر«جنگ 

    .می آورد

 

 


