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  دشهی ۀهفت تجلیل
 

 ! ر شورای نظا اوباشان
 

 ؟هتچرا چوکی وعده داده شده ام از بین رف :عبدهللا عبدهللا
 

اوباشان شورای نظار بنام هفتۀ شهید با تدویر محافل پرزرق وبرق پرحزینه  هلسا  مهه را ری نهم سپتمبا ه این روز
در همین روز  اوباشان شورای نظار. دو مارشهای مسلحانه با فیرهای هوایی باالی مردم در شهر کابل تجلیل میکنن

اوباشان  گذشته امسال نیز مانند سالهای. را بریزانند ر کشو هباید حتمی خون مردم بیگنا  تجلیل از مرگ احمدشاه مسعود
 .  دکشتن دبنام هفتۀ شهی لشورای نظار دو نفر را در شهر کاب

 

دراولین ساعات امروز روح هللا احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که یک سرباز نیروهای " 
بل با شلیک مستقیم گلوله هواداران آقای تامین امنیت کابل )اداره گارنیزیون( در چهاراهی ترافیک درغرب شهر کا 

 ."  دمسعود کشته ش
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 ینظار را برا یمقامت" شورا ۀمجدد "حوز لیوحدت و تشک یشعارها  زیصحبت کنندگان درمحفل امسال ن اناتیب
 قتل وغارت مردم کشور سردادند.   

گفت  کردیصحبت م دیاز هفته شه ادبودیافغانستان که در مراسم  نیشیجمهور پ سیمعاون رئ یقانون ونسیمحمد   
هنوز  ن،یصلح به دست داشت، اما با وجود ا یبرقرار یبرا یفرصت خوب یکه در هجده سال گذشته جامعه جهان

 . رودیم شیبحران به پ یکشور به سو  تیوضع
 

که جنگ با جنگ ختم  دیگوی م یاسالم تیجمع یو عضو رهبر یسابق جهاد یها خان از چهره لیاسماع محمد
 مذاکرات از سر گرفته شود.   دیو با  شودینم
 

"حوزه  جادیگفت که ضرورت ا 1398 یجمهور استیانتخابات ر یمسعود برادر احمد شاه مسعود کاند یول احمد
 شود.  جادی"حوزه مقاومت" ا دیکه با است  یمقامت " حتم

 

سالگرد مرگ احمدشاه مسعود درکابل   نیافغانستان در محفل هژدهم  یحکومت وحدت مل  ییاجرا  سیعبدهللا، رئ  عبدهللا
بر لغو و توقف مداکرات صلح افغانستان با  یمبن کایامر یجمهور سیدونالد ترامپ، رئ ریاخ  میبا اشاره به تصم
 طالبان گفت که:  

 کشور از دست رفت".       نی"فرصت صلح در ا 
 

 که کدام "صلح" ؟     پرسندیمردم  بدفاع کشور م هییاجرا سیازجناب عبدهللا عبدهللا، رئ 
پس پرده بدون حضور افغانها در با طالبان که در  کا یوزارت خارجه امر ۀندینما لزادیخل یمذاکرات زلم ۀنه دور در

حکومت مؤقت   جادیا یکی بعمل آمده که از آنجمله هم  زین یها  صلهیتعداد ف کیبود  افتهی انیقطر جر تختیدوحه پا 
سال  زانیماه م ریاخ  ۀ شد ینیشبیپ  2019 یجمهور استیانتخابات ر ریعبدهللا عبدهللا بود که درعوض تدو یبرهبر

 بود.    1398
قطر بکابل  تختیبا طالبان از دوحه پا  کا یوزارت خارجه امر ۀندینما  لزادیخل یاز ختم دور نهم مذاکرات زلم بعد

 ساختند.   کی" شریمطروحه با طالبان را با رهبران حکومت "وحدت مل صلهیبازگشت و ف
 شیب ۀ سیقطر که دس تختیطالبان در دوحه پا  با  کا یوزارت خارجه امر ۀندینما  لزادیخل یمذاکرات زلم یها  صلهیف

جمهور افغانستان  سییر یو اشرف غن کا یمقامات کانگرس امر - ییکا یامر یپلومتها ید دینبود با عکس العمل شد
 .    دیمواجع گرد

او با رهبران  داریبا طالبان و لغو د کا یصلح آمر یبر توقف گفتگوها  یمبن کا یآمر یجمهورسیدونالد ترامپ، رئ 
 میافغانستان اعالم کرد که با استقبال گرم مردم افغانستان و جهان روبرو شده است. تصم یجمهورسیطالبان و رئ

 بود خط برآب ساخت.    دهیافغانستان برچ  هیکه عل راپاکستان  یۀتوط گریبار د کیتوقف مذاکرات دونالد ترامپ 
. عبدهللا ستیافغانستان ن  چارهیدرنقش قصاب به غم جان بز ب  شیخو  زیو کارد تامروز با د  هیاجرائ  سییعبدهللا ر  عبدهللا

  ک یش یها یشیکه از دست رفته است برعکس گذشته در شیحکومت مؤقت برا ۀ وعده داده شد یعبدهللا درغم چوک
که  زندیم ادیدردل فر یازط شیمؤقت خو متحکو یاست. در سوگ چوک دهیپوش اهیتکه س ک ی شیهفت رنگه خو

 مردم! یه
 ؟ ه تاز بین رف محکومت مؤقت ا چرا چوکی وعده داده شده

 .! بیائید که دوباره "حوزه مقاومت" را ایجاد کنیمبرادران شورای نظار
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