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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ١٣
 

 ھفتۀ اوباشان شورای نظار
 

دی از حاميان لچک ، تعدااعالم داشته ء از شھداآن را روز تجليل  دولت دستنشانده- سپتمبر٩به تاريخ - ی که در روز

جنگ و ستيز اوباشان شورای نظار باعث . احمد شاه مسعود به جاده ھا ريختند و مزاحمت جدی برای مردم خلق کردند

ارواح . موران امنيتی دست به االشه نشسته، جرئت مداخله را نداشتندأم. شد که دوتن کشته و چند تن ديگر زخمی شوند

 .اذيت می کندخبيثۀ مسعود ھنوز ھم مردم ما را 

 ٢٠٠١ سپتمبر ٩به بھانۀ تجليل از روز شھيد و اما در واقعيت صرف عربده کشيدن به نفع احمد شاه مسعود که در روز 

به قتل رسيد، اوباشان شورای نظار در کابل با کمال ديده درائی و بی حيائی مردم را در کوچه و بازار مورد اذيت و 

د که دستگاه امنيتی که بيشتر متشکل از خود شورای نظاری ھا و جميعتی ھاست، اين حالت باعث ش. آزار قرار دادند

در بی نظمی ھای ايجاد شده . در بی نظمی ھا مداخله نکرده و گذاشتند که لچکان شورای نظار تا آخر تاخت و تاز نمايند

  .از سوی اوباشان شورای نظار، عده ای کشته و زخمی شدند

مسموع، عبدهللا عبدهللا، عطاء نور، قانونی و ديگران در عقب ماجراجوئی اوباشان بوده و دامنۀ تحريکات را  قرار 

. اکثريت عظيم مردم از قتل احمد شاه مسعود خوشنود و شاکرند که از دست اين جانی نجات يافتند. بيتشر وسعت دادند

 می ماتم آفرينیدانند، برای رھبر خاين شان  می که خود را حامی مسعود یصرف يک عده از ھواخواھان مزدور

کردند، به شدت لت و  افراد شورای نظار به شفاخانه ھا داخل شده و دوکتوران را که زخمی ھا را معالجه می. نمايند

. ًموران امنيتی صورت گرفت که قصدا خواستند  چنين حادثه اتفاق بيفتدأاين ھمه رذالت در مقابل چشمان م. کوب کردند

يست دست به رکه نيرو ھای امنيتی نتوانند امنيت را حتا در کابل تأمين نمايند، چطور خواھند توانست که عليه ترو وقتی

  .اقدام بزنند

رھائی از آن مستلزم جن گير با قدرت است که ھمانا قيام و . ارواح خبيثۀ مسعود ھنوز ھم  دور سر مردم ما می چرخد

 . مبارزۀ مردمی است

 

 

 


