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 عزاداری به خاطر مرگ رهبران مذهبی پاکستان،
 !ملت ماست رب ی بزرگجفا  

 
در اين اواخر در شماری از هوتل های شهر کابل محافلی به خاطر بزرگداشت از مرگ قاضی حسین احمد که 

عهده داشتند  اشخاصی براين چنین محافل را  یگور است، برگزار گرديد که گردانندبه پدر معنوی طالبان مشه
 و ساير احزاب مذهبی و سیاسی آن کشور که از جمله ارادتمندان و طرفداران رهبر جماعت اسالمی پاکستان

 . دنمی باش
 

توسط وحید  برگزار گرديد و در سالون انترنشنل هوتل ممتاز محل کهچنانچه برگزاری مراسم فاتحه خوانی 
شاه احمدزی، قاضی محمد  فراد و اشخاصی همچون احمدکارگردانی می شد و سخنرانان اين محفل را امژده 

امین وقاد، شهزاده شاهد، حاجی احمد فريد و عباس کريمی تشکیل می داد که هر يک به نوحه سرايی ها و 
 .و از موصوف به عنوان همکار نزديک مجاهدين افغان ياد کردند مداحی های بی شماری پرداخته 

و استخبارات نظامی پاکستان  از حامیان اصلی گروه طالبان بوده  گفته می شود که قاضی حسین احمد يکی
 جهت برآورده شدن منافع نظامی و سیاسی آن کشور مهم وسیلۀاز موصوف به عنوان يک ( .آی .اس .آی)

بزرگ  ۀشک تمساح مرگ نامبرده را يک ضايعهمواره استفاده نموده و هواخواهان موصوف نیز با ريختن ا
 .خواندندبرای مردم افغانستان 

 
احمد يک خیانت ملی برای  بزرگداشت از مرگ قاضی حسینو نظامی  مسايل سیاسی  صاحب نظرانبه نظر 
افغانستان محسوب گرديده، چنانچه موصوف در قید حیات خويش بار ها فتوای جهاد  ۀديده و رنجديد ملت درد

انند ديگر رهبران مذهبی پاکستان را علیه دولت و مردم افغانستان اعالم داشته و کشور عزيز ما را هم
و ارزش های دينی و اسالمی خويش را پیوسته نگهداشته  ، ملتی که قربانی داده خوانده است« دارالحرب»

 .است و به هیچ اجنبی اجازه نداده تا علیه مقدسات و نوامیس ملی آن بتازد
که بدون شک از آبشخور آن کشور  اما با کمال تأسف، تعدادی از ارادتمندان رهبر جماعت اسالمی پاکستان

بزرگ در  کوچک و با کمال ديده درآيی و چشم سفیدی و با برگزاری محافل می شوند، تغذيهتروريست پرور 
هوتل های مجلل شهر کابل که بدون شک مصارف مالی آن از طريق شماری از سازمان های استخباراتی 

به سوگواری و عزاداری نشسته که به ملت ، پرداخته می شود  .آی .اس .منطقه و جهان و به خصوص آی
 و هیچ ضرورت به توضیح و تشريح چنین افراد و اشخاص آفتابی و روشن است ینجیب و سربلند ما چهره ها

 .که به اين ملت بزرگ روا داشته اند، نیست (يیجنايات و خیانت ها) شخصیت و کارنامه ها
 

 می پاکستان را که علیه مردم بال کشیده ما روا داشته به شديدبناًء، بر ملت ماست تا جنايات امیر جماعت اسال
و عزاداری مرگ اشخاصی همچون قاضی  و در ضمن به عوض اينکه به ماتم  ترين الفاظ محکوم نموده 

هموطنان حسین احمد بنشینند، با تالش های فراوان به آبادانی و شکوفايی کشور خويش پرداخته تا در کنار 
ده و رفاه زيست نموده و نگذارند تا بار ديگر مورد فريب رهبران مذهبی پاکستان قرار خويش به زندگی آسو

 با احترام  .برسد خويش به اهداف درازمدتهمچون قاضی حسین احمد  مهره هايیآن کشور بتواند با  و گرفته 
 

 پايان
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