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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٠۵
 

  رھائی از شر عمر و مسعود
  

  
  احمد شاه مسعود                                                مال عمر                       

 

عنايت الھی، مردم ستمکش ما تا اکنون از شر چند تن از قاتالن و ويرانگران نجات يافته و برای نابودی و به فضل 

 چند سالی سر به ۀ عمر و احمد شاه مسعود که با فاصلدو قاتل و غدار يعنی مال . ديگر خبيثان روز شماری می کنند

از منافق ربانی می گذريم و باالی خصوصيات ضد انسانی عمر . نيست شدند، شرير ترين انسان ھای دوران خود بودند

  .و مسعود متمرکز می شويم

ھر دو سنی مذھب بودند و ھر دو دشمن سرسخت شيعه و مردم .  مال عمر و احمد شاه وجوه مشترک زيادی داشتند

بودند و " آرين"ھر دو از مردم ازبک نفرت داشتند و ھر دو به اصطالح . و دشمن مردم کابل بودندھر د. ھزاره بودند

زن و مرد ناحيۀ . احمد شاه مسعود در ناحيۀ افشار کابل و مال عمر در يکاولنگ آفت آفريدند.  افکار فاشيستی داشتند

زن و مرد يکاولنگ از دست مال عمر و يارانش  فغان شان به آسمان بلند . افشار از دست احمد شاه مسعود سالم نماند

آرامش ايندو در آزار و بدبختی ديگران . ساخت تخريب، ويرانگری و ديوانگی خصوصيات مشترک ھر دو را می. شد

گر مال عمر ا.  اگر مال عمر مجسمۀ بودا را نابود کرد، احمد شاه مسعود شھر کابل را به ويرانه تبديل نمود. بود

اگر مال عمر . مطبوعات کشور را به نابودی کشانيد، احمد شاه مسعود ھم کتابخانه ھا و موزيم ھا را چور و چوال کرد

شويم  پس متوجه می. جاسوس پاکستان بود، احمد شاه مسعود ھم در خدمت دستگاه جاسوسی  چندين کشور قرار داشت

  .  که با خواست خدا مردم از شر آنھا نجات يافتندبا ھم اشتنداوانی که ھر دوی اين جرثومۀ تاريخ وجوه مشترک فر

احمد شاه . مال عمر ضد تاجک و ضد زبان دری بود. با وجود تشابھات، مال عمر و احمد شاه مسعود از ھم فرق داشتند

يت داد که در مال عمر از دری زبان ھا نفرت کامل داشت و احمد شاه مسعود ھدا. مسعود ضد پشتون و ضد پشتو بود
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مال عمر تعداد کثيری از تاجکان شمالی را قتل عام کرد و منازل شان را تخريب نمود، . دھن پشتو زبانان ادرار کنيد

  .   را در شمال کشور کشت و خانه ھای شان را ويران کردھااحمد شاه مسعود ھم تعداد زيادی از پشتون

  .ات يافتندشکر خدا که مردم ما از شر اين دو دشمن بشريت نج

  

 

 


