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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١۵
 
 

   قوله می کشد"عبدالرحمان"شورای نظار حال به مرگ 

 
ھن ي نظر از قرار داد مخفی و مصرف.  مرتکب جنايات بی شماری گشته است"احمد شاه مسعود"شورای نظار 

 با قوای اشغالگر شوروی، اين گروه در ويرانگری و قتل ھای متعددی دست داشته و به  از "احمد شاه مسعود"فروشانۀ 

 و کشتن بی رحمانۀ "اجی قديرح"ويران کردن شھر کابل، کشتار مردم در افشار، قتل . خود و بيگانه رحم نکرده است

سايت ھای مربوط به شورای نظار . در ميدان ھوائی کابل گويای اعمال حيوانی شورای نظار است "عبدالرحمان"داکتر 

 . به سوگواری نشسته و به خود لعنت می گويند"رحمانلعبدا"اکنون به خاطر قتل داکتر 

 نظام زا بود که در عقد معاھدۀ جبل السراج که قدرت را "احمد شاه مسعود" يکی از ھمراھان "عبدالرحمان"داکتر 

در جريان جنگ .  دست نشاندۀ شوروی به شورای نظار و جمعيت اسالمی انتقال داد، نقش عمده داشت پرچمی - خلقی 

 او را گاه گاھی نزد "مسعود"در زمان حاکميت طالبان، .  داد  بود و به او مشوره می"مسعود"ھای داخلی در پھلوی 

از ھمين جا بود که بين او و روم يک نوع شناخت پديد . کرد تسليم می را به او "مسعود"ظاھر شاه می فرستاد و پيغام 

اختالفات درونی ميان اعضای شورای نظار باعث شد که داکتر .  را با شاه رقم زد"عبدالرحمان"آمد که نزديکی 

.   که سرانجام او را نابود کردند و چند تن ديگر را عليه خود پرورش دھد"قيسم فھيم" دشمنانی مانند "عبدالرحمان"

  . ھم افزايش يافتم خود را بيشتر به شاه  نزديک ساخت و رفت و آمدش  به رو"عبدالرحمان"ھمان بود که داکتر 

 از سھميۀ شاه سابق به  حيث وزير ھوانوری مقرر گرديد که آتش "عبدالرحمان"بعد از تجاوز امريکا به افغانستان، 

 منتظر فرصت بود که چطور را او "قسيم فھيم". ر مخالفان او را در شورای نظار دامن زد و ساي"قسم فھيم"غضب 

 "احمد شاه مسعود"رار زياد شورای نظار به شمول قتل س از ا"عبدالرحمان"ناگفته نبايد گذاشت که داکتر . نابود سازد
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 يکی از روز ھائی که حجاج روانۀ سرانجام در.  و ھمراھان خطرناک جلوه می کرد"قسيم فھيم"آگاه بود که برای 

 را قصابی "عبدالرحمان" داکتر "قسيم فھيم"عربستان بودند، بی نظمی قصدی باعث شد که يک عده از گماشتگان 

بزرگ نه جنايت می " اشتباه"اکنون عده ای از ميھن فروشان شورای نظار از قتل وی قوله می کشند و آن را .  نمايند

  . پندارند

  . ثال کوچک از جنايات عظيم شورای نظار است که با حمايت بيگانگان در حق مردم ما روا داشته انداين ھم يک  م

 

 

 
 


