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تظاھرات ضد فساد در ھرات

فساد و رشوت خوری در ھرات مرکز اخوانی معروف اسماعيل خان بيداد می کند و مردم آنجا سخت به ستوه رسيده
اند .در ھر سو در ھرات صدای اعتراض بلند شده و دردمندان دست به تظاھرات می زنند .مأموران حکومت با حمايت
جنگ ساالران مردم را چور کرده و به کسی رحمی نمی نمايند .دلچسپ اين که ،مأموران فاسد از يک ديگر حمايت
نموده و کسی نمی داند که نزد کی برود و شکايت کند .مأموران امنيتی با مأموران ملکی در يک نوع سازش داخل شده
تا کسی نتواند به آنھا صدمه بزند.
گزارش ھا حاکيست که عده ای از اھالی ھرات عليه مأموران فساد پيشه به خيابان ھا ريخته و تقاضای برطرفی آنھا را
کرده اند .اين افراد مأموران فاسد واليت ھرات اند که مردم از دست آنھا به جان رسيده اند .در ھيچ دفتری نيست که
خيانت و رشوت خوری حاکم نباشد .در حقيقت ،پول خوری به يک نوع فرھنگ عادی در ھرات مبدل گشته است .يک
عده از اين مأموران فاسد از حمايت اسماعيل خان برخوردار اند و عده ای ديگر توسط ساير جنگ ساالران پشتيبانی
می شوند .رھبران مظاھرات وعده داده اند که اگر واليت ھرات خود را اصالح نکند ،منبعد نام افراد فاسد را افشاء
خواھند کرد .مظاھره کنندگان با شجاعت زايد الوصفی راه پيمائی نموده و با شھامت شعار ھای ضد فساد را سر دادند.
مظاھره کنندگان قطعنامۀ شديد الحنی را مسوده نموده و آن را در ميان مردم و دفاتر واليت ھرات توزيع نمودند .در
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قطعنامه از "ضيا مسعود" برادر "احمد شاه مسعود" که نمايندۀ رئيس دولت در "امور اصالحات و حکومت داری
خوب" است ھم انتقاد نموده و او را بيکاره خطاب کردند.
با حمايت از مظاھرات مردم با شھامت ھرات در مبارزه عليه فساد ،اميدواريم که اين نوع مظاھرات پيگير تا سرحد
پيروزی تداوم يابد.
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