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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٢
  

  از لچکان شورای نظار" ولی مسعود"حمايت 

  
  

 ٩چکان شورای نظار در روز بعد از بی نطمی ھائی که ل" احمد شاه مسعود" برادر غدار تاريخ احمد ولی مسعود

. سپتمبر برپا کرده بودند، اظھار داشت که اعمال اين گروه از مردم با انديشه ھای برادر ميھن فروشش مطابقت ندارد

 بودند که فير مسعودمن معلومات دست اول دارم که لچکان شورای نظار که به کوچه ھا ريختند، صد در صد  حاميان 

" عطاء نور"و " ضياء مسعود"، "ولی مسعود"ظمی را خلق نمودند اين لچکان توسط شخص ھای ھوائی  کردند و بی ن

و  مستعمراتی کابل ضرب شست نشان داده و ثابت کنند که اينھا  اين سه تن خواستند که به دولت فاسد. رھبر شده است

  .ھنوز ھم يک قوت ھستند

د که چطور نفرت مردم را نسبت بی نطمی ھائی که توسط  سپتمبر به وحشت افتاده ان٩بعد از روز " مسعود"برادران 

طی يک صحبتی از مردم معذرت خواسته و " احمد ولی مسعود. "لچکان شورای نظار خلق شده بود، جبران نمايند

طابقت ممی خوانند با انديشه ھای برادرش " مسعود"اعمال ناشيانۀ يک عده مردم که خود را حاميان "اظھار داشت که 

 اند که مسعودکه اين ھا طرفداران واقعی  اول اين. شود ديده می" ولی مسعود" دو دروغ بزرگ در يک جملۀ ."ندارد
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اين لچکان ھمچنان با فير ھای ھوائی و زمينی چند تن را . در کوچه و بازار ظاھر شده و باعث اذيت مردم گرديدند

که،  دوم اين. اند، اعتراضی نکردند" مسعود"ا طرفداران که اين گروه ھ نيرو ھای امنيتی ھم به دليل اين. زخمی ساختند

ما در جريان جنگ ھای . مطابقت دارد" احمد شاه مسعود"صد در صد با کردار و انديشه ھای " مسعود"اعمال حاميان 

معلومات . و ساير سگان جھادی چه بالئی سر مردم ما آوردند" حکمتيار"، "مسعود" ديديم که ١٩٩۶-١٩٩٢داخلی 

دستور داده شدند که در کابل غايله " عطاء"و " مسعود" اين است که ھمين لچکان شورای نظاری توسط برادران موثق

سيد مخدوم "و  " امين فرھنگ"دو تن ديگر به نام ھای . و طرفدارانش نشان بدھند" غنی"برپا نمايند که زور شان را به 

 مشاور ببرک کامل  و باجۀ "صديق فرھنگ"بچۀ " ن فرھنگامي. "ھم از لچکان شورای نظار پشتيبانی نمودند" رھين

.  سابق وزير اطالعات و کلتور دولت مستعمراتی بود که حاال سرگردان می گردد"سيد مخدوم رھين"اھر شاه است و ظ

  . متعلق است" واواک"به دستگاه استخباراتی ايران " مخدوم"می گويند 

  وم می کند و به پيروان خاينان لعنت می فرستندمردم ما ھر نوع عمل خشن و ضد مردمی را محک

  

  

 

 


