افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Reports

afgazad@gmail.com

گزارشھا

عبدﷲ امينی  -کابل
 ٠۵جوالی ٢٠١۵

جنايت تيزاب پاشی مسعود  -گلبدين تکرار می شود
گزارشھای دلخراشی از ھرات می رساند که عده ای از بی خدايان اخوانی به روی دختران مکتب تيزاب پاشيده و به
آنھا آسيب رسانيده اند .مردم ھرات ازين جنايت شوکه شده و پيروان جمعيتی اسماعيل خان را متھم به ارتکاب اين
جنايت نموده اند.
در سال ھای دھۀ ھفتاد يعنی زمانی که فعاليت نيرو ھای اخوان الشياطين در افغانستان رو به افرايش بود ،چنين
جناياتی چند بار اتفاق افتاد .احمد شاه مسعود و گلبدين حکمتيار دو عامل عمده دراين جنايات اخوانی بودند که مشترکاً با
ھم ھمکاری می کردند و در يک جريان کثيف اخوانی ھم عضويت داشتند .اين دو مزدور چند بار به روی زنان و
محصالن اناث در پوھنتون تيزاب پاشيدند و چھره ھای زيبای آنھا را از حالت عادی خارج ساختند.حاال ،سايۀ شوم اين
دو تن بار ديگر بر حيات ما مستولی شده و پيروان اين دو بی وجدان به پيروی از رھبران خاين و ميھن فروش شان
مرتکب عين جنايات گرديده اند.
تيزاب پاشان سوار بر موتر سيکل ،به شتاب به روی سه دختر مکتب تيزاب پاشيده و به سرعت فرار کردند .اين
جنايت اول و آخر حاميان مسعود و حکمتيار نخواھد بود و بار ھا تکرار خواھد شد .چون ھرات و ساير واليات در
دستان کثيف اخوانی ھا قرار دارد و دولت مرکزی مستعمراتی ھم غرق در فساد و خيانت است ،بنابران ارتکاب چنين
جناياتی يک امر طبيعی در افغانستان اشغال شده شمرده می شود .نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی خود در معاونت
جناتيکاران اخوانی قرار دارند و توقع نمی رود که پوليس دولت مستعمراتی بتواند و يا بخواھد که جلو ھمچو حادثات را
بگيرد.
از مردم چيز فھم و متمدن ھرات خواھش می شود که با شھامت کامل عليه جنايتکاران اخوانی و دولتی قيام نمايند و
اين لکۀ ننگ را از دامن مردم روشنفکر ھرات بزدايند.
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