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  !جنگ فعلی افغانستان جواز اسالمی ندارد: حکمتيار

  
حکمتيار که تمام عمرش ". جنگ فعلی افغانستان جواز عقلی و اسالمی ندارد"حزب اسالمی گفت گلبدين حکمتيار رھبر 

ھيچ فردی در . در کشتن و بستن سپری شده است، درين اواخر خود را تسليم امريکا نموده و تغيير جھت داده است

اکنون بعد از تسليم . کرده استافغانستان فراموش نمی کند که اين شخص خبيث چه مصيبتی بر مردم افغانستان خلق 

 و آثار انھدام و خرابی ھای ناشی از وحشت گلبدين و هھنوز خاطر. شدن، فتوای اسالمی می دھد که جنگ بس است

  .مسعود و خليلی در اذھان باقی است

عاھده  شد و ھر يک از عقد مرد وبدلدر جريان امضای توافقنامۀ صلح بين اشرف غنی و گلبدين حکمتيار، صحبت ھا 

چون حکمتيار ھنوز ھم تحت تعزيرات ملل متحد قرار دارد، او از طريق ويديوئی در امضای . ستايش به عمل آوردند

خصوص  طالبان ه از ساير مخالفان مسلح دولت ب"حين صحبتش از ستايش از معاھدۀ صلح گفت که . معاھده سھم گرفت

از ...ھا است  جنگ به نفع افغانھا نيست، بلکه به نفع خارجیۀکه به روند صلح بين االفغانی بپيوندند زيرا اداممی خواھد  

حزب اسالمی زمانی ... رئيس جمھوری افغانستان می خواھم روند صلح با طالبان را آغاز و زندانيان آنھا را آزاد کند

اگر ...ی خارجی افغانستان را ترک کردند، وارد اين روند شدکه ديد زمينه برای صلح فراھم شده و اکثريت نيروھا

وگو و راه ھای مسالمت آميز نتيجه نداد، کسی مانع جھاد و مقاومت نظامی  رسيدن به اھداف تان از طريق صلح و گفت 

. ن رابا اين نوع صحبت، حکمتيار می خواھد که ھم نيرو ھای اشغالگر را خوش بسازد و ھم طالبا." تواند شده نمی

.  حامی صلح بوده و شرايط فعلی برای صلح ھم اکنون آماده شده استهسازد که او ھميش ًضمنا به مردم چنين وانمود می

اشرف غنی و عبدهللا ھم با استقبال از امضای معاھدۀ صلح با حزب اسالمی، اين اقدام را ستايش کردند و آن را سرآغاز 

  .صلح ھمه جانبه برای افغانستان ناميدند
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مردم ھرگز کشتار و بربادی تحميل شده .  سياه باقی خواھد ماندهچھرۀ سياه حکمتيار ھنوز ھم سياه است و برای ھميش

  . از جانب حکمتيار را فراموش نمی  کنند

  

  

  

  

 

 

 
 


