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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ١١
  

  مجددی مورد تمسخر شورای نظار قرار گرفت
ان شورای نظار قرار گرفت و صبغت هللا مجددی در روز سالگرد قتل احمد شاه مسعود در کابل  مورد استھزای حامي

 ۀمداخلۀ ظاھری احمد ولی مسعود و عبدهللا عبدهللا در مانع شدن طرفداران مسعود از ادام. نتوانست که صحبت نمايد

  . شايعه است که دست عبدهللا در عقب پرده به ارتباط توھين به مجددی دخيل بود. تمسخر به مجددی به نتيجه نرسيد

شورای نظار در خيمۀ لويه جرگه جمع شده بودند تا سالگرد قتل احمد شاه مسعود را ياد آور يک تعداد از طرفداران 

سخنرانی . بعضی از اعضای دولت دست نشاندۀ کابل روی ملحوظات سياسی و يا تعلقات نژادی ھم حضود داشتند. شوند

گرفته صبغت هللا مجددی ھم آرزومند صحبت کردن شد تا چند کلمۀ اجل . ھا از جانب افراد مختلف صورت گرفت

به مجرد نزديک شدن به ميکرفون، کسی به او مجال صحبت را نداد و با . ستايش آميز در بارۀ احمد شاه مسعود بگويد

رمساری به مجددی با ش. برپا کردن ھياھو پيوسته از جانب طرفداران بازاری احمد شاه مسعود مورد اھانت قرار گرفت

 شير نی که ۵به ھمه مالوم اس که مه در آغاز جھاد بودم و به مردم پنچشير زياد کمک کدم و حتی گفتم که ما "آنھا گفت 

  ".  خدا جزايتان بدھد"صحنه را ترک کرده و گفت که  ، اما کسی به التماس وی گوش نداد تا باالخره "ھزار شير داريم

 بسيار قھر ھستند که چرا برای اشرف غنی احمد زی استخاره کرد که رئيس "صاحب"شورای نظاری ھا سر مجددی 

شد و عبدهللا  خلق نمی" انتخابات"کرد، شايد ھيچ جنجالی در  اگر مجددی برای عبدهللا عبد استخاره می. جمھور شود

ۀ مجددی طور منفی بنابران استخار. گرديد بدون چون و چرا از سوی قدرت ھای خارجی حاکم رئيس جمھور مقرر می

  .کار خود را کرد و عبدهللا را در عذاب بزرگی گرفتار ساخت

 

  


