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حکايت از جنايت
=========

احمد شاه مردم پنجشير را
در سوگ عزيز ترين كسان شان نشاند
مصاحبه با يار محمد ولد محمد يحيی کاکای احمد شاه مسعود

يار محمد ولد محمد يحيی ساکن پنجشير ،فعﻼً باشنده حصه اول پروان مينه و ترجمان در موسسه هوخست
در مورد جنايات احمد شاه مسعود می گويد:
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»احمد شاه با وجود آنکه برادرزاده من است يک شخص جانی و فروخته شده به امپرياليزم است او همه
مردم شريف پنجشير را در سوگ عزيز ترين کسان شان نشانده دربدر و آواره نموده و به کوه ها متواری
ساخت و دست به اعمال نابخشودنی در برابر مردم پنجشير و مردم افغانستان زده است اسﻼم اجازه نميدهد
که به مردم بد شود مردم را به ناحق از بين برد ،خانه اش را ويران و طفلش را يتيم ساخت .ولی
احمد شاه مسعود به دستور بادارانش )امريکا ،چين و پاکستان( زير نام مقدس اسﻼم دست به اعمالی زد که
اکنون سنگ و چوب ،گياه و پرنده پنجشير به او لعنت می فرستند ،زيرا او در هر کجايی که رسيد دست
به جنايت زد و مردم را آزار داده و به هزاران مصيبت گرفتار ساخت.
احمد شاه پسرم محمد ايوب و نواسه کاکايم عزيز را که با خواسته های او تن نميدادند بسيار به شکل فجيعانه
از بين برد و مثل آنها صدها جوان و ريش سفيد ديگر را که به گپهايش تن در نميدادند به خاک و خون
کشانيده است .همينطور او پهلوان احمد جان را که يک ستاره ورزشی در کشور ما بود و افتخارات زيادی
را به کشور ما و مردم ما حاصل نموده بود بيرحمانه و غير انسانی از بين برد او تعداد زياد هموطنان ما
را که به او جريمه نميدادند و ياری نمی رساندند ،به سياه چال ها انداخته و در بلند ترين قله های کوه حبس
و شکنجه مينمود.
يار محمد در پاسخ به اين سوال که درباره عمليات اخير عدۀ از جزوتام های قوای مسلح جمهوری
دموکراتيک افغانستان به خاطر نابودی باند جنايت پيشه احمد شاه چه فکر ميکند؟
احمد شاه و باندش بر ضد منافع مردم پنجشير عمل نموده و مردم پنجشير را تباه نموده است .دولت انقﻼبی
که پشتيبان واقعی مردم ما می باشد با وجود آنکه زياد حوصله نمود ولی با آنهم به خاطری که جواب دندان
شکن به احمد شاه مسعود و باند جنايت پيشه او داده و از مردم دفاع نموده باشد عمليات موفقانه را در
پنجشير انجام داد که همه دار و دسته احمد شاه را به کيفر اعمال شوم شان رسانيد و دره زيبای پنجشير را
از وجود کثيف آنها پاک ساخت«.

»نظام«
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توجه!
کاپی و نقل مطالب از »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« مجاز است
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به »اصالت« می باشد
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