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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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 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ١٠

   گذشت"مسعود" سال از قتل ١۶

  

  چرت می زند که کجا را ويران کند

  
  نو عرب شا در ميان باداران پاکستانی "حکمتيار"  و"مسعود"

اينھا سالگرد قتل .  در شھر کابل به ھر سو می دويدند و ھياھو برپا کردندمسعود، طرفداران ٢٠١٧ سپتمبر ٩به روز 

در ميان مردم عده ای از افراد فرصت طلب ھم . را تجليل کردند و او را ستايش نمودند" احمد شاه مسعود"رھبر شان 

ئيد می أ مخالفت می کنند و گاه او را تمسعوددين معنی که گاھی با ه ميخ می زدند و ھم به نعل، ببوجود داشت که ھم 

تالفات خ را به قدرت رسانيد، ھنوز ھم از جريانات سياسی کشور بھره برداری نموده و امسعوداستعمار که . نمايند

ه نفع خوداستفاده ين حالت باآن عده از اعضای شورای نظار و جمعيت که از قدرت افتاده اند، از. قومی را دامن می زند

  . دست آورنده می کنند تا چيزکی ب

اکثر اين ھا لچکان شورای نظار بودند که . گروه شورای نظار در کابل ھياھو برپا کرده و سرک را بند ساخته بودند

شود، اما  ھر سال اين مشکل برای مردم کابل خلق می. خواستند مردم راتھديد نموده تا آنھا را از سر راه خود دور نمايند

رھبران جمعيت اسالمی و شورای نظار . چاره نيست، زيرا گروه شورای نظار و جمعيت اسالمی ھنوز ھم قدرت دارند
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دانند، يعنی خيانت و ميھن فروشی   میمسعودين روز استفاده می کنند و خود را شاگرد وفادار  اھر يک به نفع خود از

  .متداوم

ند که ناگفته نما.  جبلی تبديل شده استمی و شورای نظار به يک فرھنگخاک فروشی برای گروه ھای جمعيت اسال

ين روز ھا مردم  اطور مثال دره ب. ديد رونما می گرددشود و حقايق ج  و حاميانش افشاء میمسعودبعضی از اسرار 

 ھمچنان از مسعود.  بسيار نفرت داشت و او را جاسوس می گفتقانونی از احمد شاه مسعوددر کابل می گويند که 

در ميان مردم .   وی به  سگ می ماندۀکرد و می گفت که  قوار  نفرت داشت و او را غژگاو خطاب میقسيم فھيم

  .  ھم در قتل او دست داشته باشدقسيم فھيمزمزمه ھا زياد است که شايد 

  .  می گردبه ھر حال خاين پرستی در کشور ما مروج شده است و ھر خاين و ميھن فروش مورد ستايش قرار

  

 

 


