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 ! شورای نظاراوباشان  هفتۀ شهیدتجلیل 
 

 ؟ هعبدهللا عبدهللا چرا چوکی وعده داده شده ام از بین رفت

 

 برق پر نام هفتۀ شهید با تدویر محافل پرزرق وه اوباشان شورای نظار ب را همه ساله ی نهم سپتمبراین روز ها

 دراوباشان شورای نظار کنند. می های مسلحانه با فیرهای هوایی باالی مردم در شهر کابل تجلیل  و مارش مصرف

ای د سالهرا بریزانند. امسال نیز مانن کشور شاه مسعود باید حتمی خون مردم بیگناه همین روز تجلیل از مرگ احمد

 کشتند.  نام هفتۀ شهیده ب گذشته اوباشان شورای نظار دو نفر را در شهر کابل

 

اعالم کرد که یک سرباز نیروهای اولین ساعات امروز روح هللا احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان  در" 

 یم گلوله هواداران آقایمین امنیت کابل )اداره گارنیزیون( در چهاراهی ترافیک درغرب شهر کابل با شلیک مستقأت

 " .مسعود کشته شد
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را برای  شورای نظار حوزۀ مقامت""شعارهای وحدت و تشکیل مجدد نیز محفل امسال  بیانات صحبت کنندگان در

  سردادند.مردم کشور قتل وغارت 

فت د گکرمی بود از هفته شهید صحبت  افغانستان که در مراسم یاد سابقمعاون رئیس جمهور محمد یونس قانونی 

جهانی فرصت خوبی برای برقراری صلح به دست داشت، اما با وجود این، هنوز  ۀکه در هجده سال گذشته جامع

 .رود وضعیت کشور به سوی بحران به پیش می
 

گوید که جنگ با جنگ ختم می عضو رهبری جمعیت اسالمی  های سابق جهادی واز چهرهمحمد اسماعیل خان 

 .شود و باید مذاکرات از سر گرفته شودمی ن

گفت که ضرورت ایجاد "حوزه  1398برادر احمد شاه مسعود کاندی انتخابات ریاست جمهوری احمد ولی مسعود 

 مقامت " حتمی است که باید "حوزه مقاومت" ایجاد شود.

 شاه مسعود در در محفل هژدهمین سالگرد مرگ احمد اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، رئیس عبدهللا عبدهللا

تان با اکرات صلح افغانسذوری امریکا مبنی بر لغو و توقف مبا اشاره به تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمه کابل

 :طالبان گفت که

 

 ."فرصت صلح در این کشور از دست رفت"

 کدام "صلح" ؟  که پرسند می دفاع کشور ه مردم  ب ه، رئیس اجراییعبدهللا عبدهللا جناب از

 ها در که در پس پرده بدون حضور افغان مذاکرات زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالباندورۀ نه  در

قت ایجاد حکومت مؤنیز بعمل آمده که از آنجمله هم یکی  یدوحه پایتخت قطر جریان یافته بود یک تعداد فیصله های

 سال بینی شدۀ اخیر ماه میزان پیش 2019ویر انتخابات ریاست جمهوری عوض تد برهبری عبدهللا عبدهللا بود که در

 بود.  1398
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بعد از ختم دور نهم مذاکرات زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالبان از دوحه پایتخت قطر بکابل 

 . ران حکومت "وحدت ملی" شریک ساخترهببا طالبان را با  بازگشت و فیصله مطروحه

یش ب ه ایکه دسیسمذاکرات زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا با طالبان در دوحه پایتخت قطر  فیصله های

تان افغانس یس جمهورئامات کانگرس امریکا و اشرف غنی رمق -های امریکایی  تابا عکس العمل شدید دیپلومنبود 

  مواجع گردید. 

مریکا با طالبان و لغو دیدار او با رهبران اریکا مبنی بر توقف گفتگوهای صلح ماجمهوری  دونالد ترامپ، رئیس 

وقف ت استقبال گرم مردم افغانستان و جهان روبرو شده است. تصمیمبا اعالم کرد که  افغانستان جمهور طالبان و رئیس

 برآب ساخت.  نقشی  که علیه افغانستان برچیده بود ۀ پاکستان رائترامپ یک بار دیگر توط دونالدمذاکرات 

یست. نافغانستان نقش قصاب به غم جان بز بیچاره  دریس اجرائیه امروز با دو کارد تیز خویش ئرعبدهللا عبدهللا 

ای ه دریشیبرعکس گذشته ست رفته ا از دستکه برایش درغم چوکی وعده داده شدۀ حکومت مؤقت  عبدهللا عبدهللا

ند زمی دل فریاد طی  از خویش حکومت مؤقتچوکی یک تکه سیاه پوشیده است. در سوگ شیک هفت رنگه خویش 

  که هی مردم!

 ؟ هاز بین رفت منحکومت مؤقت چرا چوکی وعده داده شده 

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

 پای.

 ******** **** 
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