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 حکمتيار در خدمت المخابرات العامه
  

. گلبدين حکمتيار رھبر حزب اسالمی و يکی از ويرانگران شھر کابل در بحران يمن جانب عربستان را گرفته است

دی است که سال ھا از پول عربستان مستفيد شده و خدمات خود را در اختيار دستگاه جاسوسی کی از افرايحکميتار 

  .دھد حال ھم وفاداری دوامدار خود را به مقامات سعودی نشان می. عربستان المخابرات العامه  گذاشته است

تان سعودی نفر پيدا کند و شود که حکمتيار تيزاب پاش از شارجه به رياض نقل مکان نموده تا برای عربس گفته می

در داخل افغانستان اعضای حزب اسالمی در اينجا . آنھا را در تجاوز عليه يمن در خدمت رياض قرار دھد

به جبھۀ جنگ و " وجيبۀ اسالمی"مصروف تبليغ به نفع عربستان اند و مردم را تشويق می نمايند که برای اجرای 

ورد،  آدست میه  نيست که حکمتيار چه مقدار پول از المخابرات العامه بمعلوم. تجاوز عربستان عليه يمن بپيوندند

تواند که   تحويل داد، تخمين شده می١٩٨٠اما پولی که عربستان به گروه ھای  جھادی افغانستان در سال ھای 

کمک که  دلچسپ اين. کند حکميتار به کدام اندازه پول از دستگاه استخبارات خارجی عربستان حاصل می

 امريکا در تجاوز عربستان عليه يمن غير قابل انکار است و حکمتيار ھم خود را تا اکنون ضد امريکائی لوژيستيک

انۀ خود خواھد داشت؟ يقين که چند حديث و آيت را سر مردم دنه دليلی برای اين عمل غير شرافتمداند، پس چ می

ان ممکن است که حکمتيار از آغاز تا حال در خدمت سی ھمچن. حق جلوه دھده تير خواھد کرد تا رذالت خود را ب

  . رسد آی آی ھم بوده و منتظر فرصت است که چه وقت نوبت قدرتش می

حکميتار يکی از کثيف ترين رھبران جھادی است که ھزار ھا تن را به کشتار گاه فرستاد و شھر کابل را ھمراه با 

مردم بايد عليه خود حکمتيار جھاد اعالن نمايند و . رابر کردشورای نظار و جمعيت اسالمی و وحدت به خاکدان ب

 .اين گروه را از بيخ نابود سازند

  

  

  


