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 1۱/۱1/۳۱1۲                     جمشید آرش

 اتحاف دعا به روح یک جنایتکار، 
 است خیانت به روح شهدای افغانستان

 
ست طوریکه  هاافغانبسیار آشنا برای موصوف یک چهره ، درگذشتدر اثر بیماری قلبی  قاضی حسین احمدچندی قبل 

ء و همه به نحوی از انحا ه استون و محفوظ نماندوی مص ه  گزند حوادث ساخته و پرداخته شد این کشور ازافغان هیچ 
به خوبی می مردم بناًء  .موصوف تلقی می شودقربانی اعمال و افعال اند که ناشی از ددمنشی ها و دد صفتی های 

 هاافغانخون وقیحانه پاکستان چه ویرانی ها را به افغانستان هدیه داد و تا چه حد استخبارات  به اشاره  دانند که نامبرده 
 .ریختبر زمین را 
 
طالبان شناخته می شود چون طالبان را در مدارس و مراکز تعلیمی  معنوی حمد پدرهمه می دانند که قاضی حسین ا 

خویش تربیت نمود و به آنها، کشتن و دریدن را آموخت و اینکه تا چه حد باید خشن و شقی باشند تا بتوانند بدون 
 .کمترین ترحمی، کارد بر گلوی انسان بکشد و او را ذبح نماید

 
در مدارس موصوف تعلیم و تربیه  کم اندیش مذهبی و تندروان افراطیان دادکه چه تع مردم افغانستان نیک می دانند

ری را جواز شرعی داد و جهاد را انتحا حمله   هاموصوف کسی بود که بار .دیدند و آماده به انتحار وارد افغانستان شدند
و  فرض است ویران نستاننباید ویران شود اما جهاد در افغاآباد وی پاکستان  زعمبه  .در افغانستان فرض اعالم نمود

، از اثر این به زمین ریختبیرحمانه جان دادند و خون شان ها انافغبنا بر فتوا های مذهبی وی بود که تعداد کثیری از 
گونه دست درازی ها بود که مادران بیشمار اشک ماتم ریختند و در فراق عزیزان شان سوگوارانه گریستند و با چشم 

 د که چگونه آمال و آرزو هایش باد می شود و به هوا می رود.خویش دیدن
 

کشوری که خون می گرید هر لحظه از درد ناشی از زحم های وارده حسین احمد، به خود می  ،اکنون در افغانستان
آیا این جفای نا بخشودنی به خون شهدای این  .از وی برگزار می گردد مراسم یاد بود ،و اشک ماتم می ریزدپیچد 

که از سوی وحید مژده، احمدشاه احمدزی، قاضی امین وقاد، شهزاده شاهد، حاجی فرید، کشور نیست، آیا عمل متذکره 
و  لودپاشیدن نمک بر زخم های این پیکر خون آدر شهر کابل سازماندهی و عملی می گردد که عباس کریمی و ... 

سخره می گیرند و آیا نامبردگان نمی دانند که با این اعمال خویش ملت بزرگ افغانستان را به  ؟نیست نیمه جان
 .کننداستهزاء می 

 
در برابر  افغانستان ظاهراً هدف از برگزاری این یاد بود، ارج گذاری به کمک های حسین احمد در دوران جهاد 

باشد اسامه بن الدن نیز در جهاد افغانستان سهم داشت باید برای کشته شدن  ها اعالم گردیده، اگر این درستروس
و سایر  از سوی احمد شاه احمدزی شهید اسالم خوانده شد اسامههرچند  .بود به عمل می آمدو  موصوف نیز مراسم یاد

از فعالیت ها و کار  کسانی که در عقب برگزاری این محفل در هوتل بین المللی ممتاز محل قرار داشتند و برای تمجید
کمترین وقعی به نیز بن الدن را مجاهد خطاب نمودند بدون این که  ن راندند و مداحی نمودندکرد های حسین احمد سخ

 ؟نستان نیستجهاد و جهادیان افغامقدس  کلمه  توهین به این عمل ، آیا قربانیان و احساسات آنها داشته باشند
 
مرگ مال عمر، سراج  هر آی اس آی، اشک ریختند و مداحی نمودند فردا نیز بمسلماً کسانی که دیروز برای مزدو 

ضربات را بر پیکر این آب و گل وارد سایر جنایتکاران که خطرناکترین الدین حقانی، حکیم هللا محسود، منگل باغ و 
دارایی ها و زیر بناهای نموده اند و بزرگترین شخصیت های سیاسی، مذهبی این کشور را به شهادت رساندند و تمام 

چشم سفیدی است نیز اشک خواهند ریخت و ماتم خواهند گرفت و این نهایت دیده درایی و  این کشور را به یغما بردند،
 خون می گیریند. خود از فراق عزیزانمردمش که  برگزار می شودمکان در  وقیحانه که
 

با چشمان نیمه بسته آن را به نظاره سکوت اختیار نمودند و  چرا جهادیان و روشنفکران افغانستان در این بارهراستی 
غیر محتمل نشستند بدون اینکه صدای اعتراض خود را بلند نماید و اگر به سکوتش در این گونه موارد ادامه دهند، 

گزار افراد طالبان و القاعده مراسم سوگواری را در گوشه و کنار افغانستان برهریک از نخواهد بود که فردا برای 
 پایان ، پس باید دقیقاً متوجه این گونه رفتار های ناپسند باشیم و به خون شهدای خویش ارج گزاریم.نمایند


