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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۹/۱۰

اخترمحمد یوسفی

تجلیل هفتۀ شهید
اوباشان شورای نظار!
عبدهللا عبدهللا :چرا چوکی وعده داده شده ام از بین رفته؟
این روز های نهم سپتمبر را همه ساله اوباشان شورای نظار بنام هفتۀ شهید با تدویر محافل پرزرق وبرق پرحزینه
و مارشهای مسلحانه با فیرهای هوایی باالی مردم در شهر کابل تجلیل میکنند .اوباشان شورای نظار در همین روز
تجلیل از مرگ احمدشاه مسعود باید حتمی خون مردم بیگناه کشور را بریزانند .امسال نیز مانند سالهای گذشته اوباشان
شورای نظار دو نفر را در شهر کابل بنام هفتۀ شهید کشتند .
" دراولین ساعات امروز روح هللا احمدزی ،سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که یک سرباز نیروهای
تامین امنیت کابل (اداره گارنیزیون) در چهاراهی ترافیک درغرب شهر کابل با شلیک مستقیم گلوله هواداران آقای
مسعود کشته شد ".

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بیانات صحبت کنندگان درمحفل امسال نیز شعارهای وحدت و تشکیل مجدد "حوزۀ مقامت" شورای نظار را برای
قتل وغارت مردم کشور سردادند.
محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که در مراسم یادبود از هفته شهید صحبت میکرد گفت
که در هجده سال گذشته جامعه جهانی فرصت خوبی برای برقراری صلح به دست داشت ،اما با وجود این ،هنوز
وضعیت کشور به سوی بحران به پیش میرود.
محمد اسماعیل خان از چهرههای سابق جهادی و عضو رهبری جمعیت اسالمی میگوید که جنگ با جنگ ختم
نمیشود و باید مذاکرات از سر گرفته شود.
احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود کاندی انتخابات ریاست جمهوری  1398گفت که ضرورت ایجاد "حوزه
مقامت " حتمی است که باید "حوزه مقاومت" ایجاد شود.
عبدهللا عبدهللا ،رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در محفل هژدهمین سالگرد مرگ احمدشاه مسعود درکابل
با اشاره به تصمیم اخیر دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا مبنی بر لغو و توقف مداکرات صلح افغانستان با
طالبان گفت که:
"فرصت صلح در این کشور از دست رفت".
ازجناب عبدهللا عبدهللا ،رئیس اجراییه مردم بدفاع کشور میپرسند که کدام "صلح" ؟
در نه دورۀ مذاکرات زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالبان که در پس پرده بدون حضور افغانها در
دوحه پایتخت قطر جریان یافته بود یک تعداد فیصله های نیز بعمل آمده که از آنجمله هم یکی ایجاد حکومت مؤقت
برهبری عبدهللا عبدهللا بود که درعوض تدویر انتخابات ریاست جمهوری  2019پیشبینی شدۀ اخیر ماه میزان سال
 1398بود.
بعد از ختم دور نهم مذاکرات زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالبان از دوحه پایتخت قطر بکابل
بازگشت و فیصله مطروحه با طالبان را با رهبران حکومت "وحدت ملی" شریک ساختند.
فیصله های مذاکرات زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالبان در دوحه پایتخت قطر که دسیسۀ بیش
نبود با عکس العمل شدید دیپلومتهای امریکایی  -مقامات کانگرس امریکا و اشرف غنی رییس جمهور افغانستان
مواجع گردید.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر توقف گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان و لغو دیدار او با رهبران
طالبان و رئیسجمهوری افغانستان اعالم کرد که با استقبال گرم مردم افغانستان و جهان روبرو شده است .تصمیم
توقف مذاکرات دونالد ترامپ یک بار دیگر توطیۀ پاکستان را که علیه افغانستان برچیده بود خط برآب ساخت.
عبدهللا عبدهللا رییس اجرائیه امروز با دو کارد تیز خویش درنقش قصاب به غم جان بز بیچاره افغانستان نیست .عبدهللا
عبدهللا درغم چوکی وعده داده شدۀ حکومت مؤقت برایش که از دست رفته است برعکس گذشته دریشیهای شیک
هفت رنگه خویش یک تکه سیاه پوشیده است .در سوگ چوکی حکومت مؤقت خویش ازطی دردل فریاد میزند که
هی مردم!
چرا چوکی وعده داده شده حکومت مؤقت ام از بین رفته؟
برادران شورای نظار ! بیائید که دوباره "حوزه مقاومت" را ایجاد کنیم.
پای
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