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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٩
 

 "احمد شاه مسعود"و روز قتل " ھفتۀ شھيد"
 و باعث اذيت جدی مردم در اوباشان شورای نظار بار ديگر در کابل و بعضی مناطق شمال کشور ھياھو پرپا کرده

درسال  ھای گذشته، لچکان شورای نظار دست به حمله و حتا کشتن مردم زدند و باعث خرابی . شوند کوچه و بازار می

صحنه ھای  بی بند و باری شورای نظاری ھا بار ديگر تکرار شده و تشنج  i;ترس  اين است . امنيت و بی نظمی شدند

ظار ھر يک می کوشند با  صحبت ھای خسته کن و تکراری خود فخر بفروشند و خود را عمال شورای ن. افزايش يابد

ی و نژادی مرام اصلی تظاھرات و مدانند که ضديت ھای قو که ھمه می در حالی.  وفادار نشان دھندمسعودبيشتر به 

  .خودنمائی ھاست

. ً  توسط ظاھرا القاعده به قتل رسيد٢٠٠١ سپتمبر سال ٩ يکی از قومندانان شورای نظار در روز احمد شاه مسعود

. ھم خورده که در سال ھای جھاد ضد شوروی دوست و ھمکار بن الدن رھبر القاعده بود، اما مناسبات شان ب باوجودی

 بسيار نزديک بن الدن ھم با سياف وربانی.  را آشتی داد و بين آنھا مصالحه نمودحکمتيار و مسعود بود که بن الدناين 

 ٩د آور است و روز سو، برای حاميانش مسعودبه ھر حال قتل . کردند بودند و به بسيار آب و تاب از او پذيرائی می

رانی می کنند که گويا ُ مسعود درين روز با غر و پف سختدست نشاندگان. سپتمبر را به خاطر قتل  او تجليل می کنند

کته شدۀ سال ھای قبل است که برای مردم خسته يًکثرا صحبت ھايشان تکراری و دا. زمين و آسمان را پاره خواھند کرد

ما ھرچه قربانی در افغانستان : "ً شورای نظاری و فعال رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل گفتعبدهللا. کن شده است

امروز ھم ظلمی بر مردم . کنندداده ايم برای عدالت بوده است چرا که مردم ما بی عدالتی را در ھيچ زمانی قبول نمی 

که مردم اين حرف ھا را از يک شورای نظاری می شوند، تعجب می کنند که او با  وقتی". افغانستان تحميل شده است

 سال ١۵گروه حاکم شورای نظار و منافقان جمعيت اسالمی در خالل . کدام جرأت در بارۀ عدالت صحبت می کند

  . اگر حمايت بيگانگان از آنھا نباشد، مردم آنھا را پاره پاره می کنند. ردند محشر برپا کمحاکميت شان سر مرد

  .  باالخره روز داد خواھی واقعی فرا خواھد رسيد و قاتالن ملت بر سر چوبۀ دار خواھند رفت. اين روز ھم می گذرد

 

 

 
 


