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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ اپريل ٢٢
  

  اجتماع دليران ھرات مقابل قونسلگری نظام فاشيستی ايران

  
مقامات دولت .  توسط يک جوان ايرانی به قتل رسيدرد سال افغان به اسم ستايش قريشیچند روز قبل؛ يک دخترک خ

 زياد به اين حادثۀ وحشتناک توجه نکرده و قتل ستايش قريشی را ،تعصبانۀ خود با افغان ھامفاشيستی ايران نسبت رويۀ 

تا . د بودنظام فاشيستی آخندی نه بار اول است و نه بار آخر خواھدر وظيفۀ اين اھمال . ندًعمدا مورد توجه قرار نداده ا

اين مردم اند که . که يک دولت دست نشانده در افغانستان مستقر باشد، نبايد از کشور ھای بيگانه شاکی شد وقتی

  .  می خيزندیمال شدۀ خود به پايسرنوشت خود را در دست می گيرند و برای احيای حقوق پا
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ھرات مقابل قونسلگری نظام آخندی ايران تجمع کرده و خواستار اجرای  يک عده از مردم شريف  به ھمين اساس، 

 سالۀ ايرانی به قتل ١٧عدالت در مورد قتل ستايش قريشی دخترک شش سالۀ افغان شدند که بيرحمانه توسط يک جوان 

ا باال کردن  ًمردم خصوصا زنان دلير و ميھن دوست ھرات  ب. روز بعد جسد ستايش در خانۀ ھمسايه پيدا شد.  رسيد

ًعکس ھای ستايش قريشی صدای اعتراض خود را بلند کرده و از نظام فاشيستی آخندی ايران جدا خواستند که به قضيۀ 

  .قتل ستايش عادالنه رسيدگی کند

اين تجمع توسط شورای اجتماعی جوانان  ھرات به راه افتاد که بيشترين سھم گيران  آن زنان شجاع و مبارز ھرات 

 عظيم یمندی درين مسايل نداشته و اين خود مردم اند که با قوت و نيروه دولت مزدور کابل کمترين عالق.  بودند

  . مردمی سرنوشت خود را در دست می گيرند

 و دوستان ستايش قريشی، از اقدام شجاعانۀ مردم شريف ھرات از دل و جان حمايت می هبا اظھار ھمدردی به خانواد

  . نمائيم

 

 

 
 


