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 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٩
  

   به ھرات"حکمتيار"سفر احتمالی 

  
  کاريکاتور از کابل پرس- -!صبر کن، خزيده می آيم

  

در نظر دارد به اين زودی ھا به ھرات سفر نموده و با حاميان " اسالمیحزب انسانکش "قاتل رھبر " گلبدين حکمتيار"

به ھرات رفته تا با شھر آشنائی " حزب اسالمی"ًقبال يک عده از جوانان مربوط به گروه ويرانگران . خود مذاکره نمايد

رخطا ساخته و می اھر را وبه ھرات مردم اين ش" حکمتيار"آمدن . پيدا کرده و خود را برای فعاليت آينده آماده سازند

رقيب سرسخت " حکمتيار"دانند  که ھمه می طوری. خواھند بدانند که ھدف سفر اين ويرانگر به ھرات چه است

 می باشد" جمعيت اسالمی"سابق والی ھرات است که يکی از اعضای منافقين " اسماعيل خان"

رھبر حزب اسالمی و يکی از قاتالن مردم افغانستان به زودی به ھرات می " گلبدين حکمتيار"گزارش ھا حاکيست که 

اکنون، شھر ھرات در . ين واليت صحبت نموده و طرح سياسی خود را با آنھا مطرح نمايد ارود تا با طرفداران خود در

 از سفرش به "کمتيارح"ھدف واقعی . شوند شمرده می" جمعيت اسالمی"است که جزء " اسماعيل خان"دست حاميان 

 به ھرات، آمادگی اش برای  انتخابات پارلمانی و رياست شھرات معلوم نيست، اما مردم می گويند که ھدف سفر

  .جمھوری است

ص ين روز ھا شخادر.  ًقبال از ورود افراد مشکوک و ايجاد بی نظمی  در ھرات اخطار داده بود" اسماعيل خان "

شود که  تصور می. در مناطق مختلف افغانستان ظاھر شده و با طرفداران خود داخل مذاکره شده است" حکمتيار"

  .و ستانکزی ھم از حکمتيار حمايت می کنند" اتمر"

 .  را خوب می شناسند و اميد که بار ديگر در دام فربيش نيفتند، فساد و جنايتمردم ما اين جرثوم


