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به جان ھندوھا و سک ھا ھم افتادند
در افغانستان ھيچ مسلمانی نماند که آزار و اذيت نديده باشد .حال به جان ھندوھا و سک ھا شروع کرده اند که اينھا ھم
روی آرامش را نبينند .در زمان جنگ ھای داخلی  ،١٩٩۴-١٩٩٢گروه ھای اخوانی حزب اسالمی و جمعيت اسالمی
خانه ھای ھندو ھا و سک ھا را چور کردند و به زنان شان تجاوز نمودند .طالبان ھم اين اقليت مظلوم را زير فشار
گرفتند و تعداد زياد آنھا را از افغانستان اخراج ساختند .در افغانستان اشغال شده کسی روی خوبی را نديده است .شکايت
از اين نظام ضد بشری چه سود خواھد داشت.
گزارش ھا حاکيست که يکی از رھبران سک به نام الله دلسوز در قندوز مورد حمله قرار گرفت و کشته شد .تا حال
ھيچ گروھی مسؤوليت کشتن الله دلسوز را به عھده نگرفته است ،اما گفته می شود که نيرو ھای تندرو اسالمی شايد
در اين حادثه دست داشته باشند .خويشاوندان مقتول می گويند که "ترور سک ھا در کندز سبب شده است تا آنان
احساس امنيت نکنند" .ھندوان و سک ھای قندوز از نيروھای امنيتی دولت مستعمراتی می خواھند تا قاتالن رھبر شان
شناسائی شده و به قانون سپرده شوند .اين بار سوم است که الله دلسوز مورد حمله قرار گرفت و سرانجام به حياتش
خاتمه دادند .ھندو ھا و سک ھا مردم بی آزاری اند و سرگرم تجارت و پيشبرد حيات خود می باشند .الله دلسوز يک
دکان دوای يونانی در قندوز داشت که اکثر مردم نزدش رفته و از او دوای مورد ضرورت را خريداری می کردند.
يک عدۀ ديگر می گويند که دلسوز مصروف جادوگری ھم بود و يک عده زنان به خاطر آزمودن بخت خود از او
رھنمائی می خواستند که شايد اين عملش او را نزد تندروان اسالمی مغضوب ساخته باشد .بازھم دولت مستعمراتی
درکار امنيتی خود ناکام شد و نتوانست که امنيت اتباع خود را تأمين نمايد.
به ھر حال جنايت يک عمل نابخشودنی است که از ھر کی و عليه ھر کسی سر بزند.
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