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 !دفاع کرد "مسعود زادارانع" عبدهللا عبدهللا از
 
 
 

ه ک شد های توسط سیاسیون برگزاربه مناسبت سالگرد شهادت احمدشاه مسعود گردهمائی  2019تمبرپتاریخ نهم سبه 

ش ار خویک کزساحهٔ تمرنه حرفی در مورد ها کاندید  ی ازعدهٔ زیادرا داشت. متأسفانه  شکل کمپاین انتخاباتی بیشتر

 کم آوردن رأیترس از در جریان کمپاین ها دارند. برای ارائه به مردم  بعد از پیروزی حرف میزنند و نه پالن کاری

ایجاد بحران در صورت بازنده شدن میسازد. به  دو تهدیسایر کاندید ها  به اتهام بستن بر آنها را وادار زنده شدنباو 

ات برگزاری انتخاببا مخالفت خویش را جلسه سخنگوی اشتراک کنندگان  ان ودر گردهمائی هرات اسماعیل خان میزب

 ر ترس شدید از آینده میباشد. که بیانگ میزان ابراز داشت ۶

ل وتفنگداران غیر مسؤجانب از خشونت و تیراندازی نمایش گروهی آنچه طبق معمول در این روز بازهم اتفاق افتاد 

جنگ های خانمانسوز پرچم دوران و با برافراشتن ک اتوماتی سلحهاانواع با  مجهزهای داتسن که در موتراست 

 تداعی میکنند. کابل اذهان مردم را در  13۷۵تا  13۷1سالهای خاطرهٔ جانکاه ش تنظیمی بر داتسن های خوی
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اد دن افرندوبار وعامل قتل و زخمی شتفنگداران که مردم کابل آنها را ولگرد و بی بهای این  در جریان تیر اندازی

ه تأمین نظم شهر نداشت به ضرب گلولهٔ این قاتلین کشت ای جزظیفه نیزیون کابل که ورگا ، یک سربازبیگناه میدانند

خاطر شهادت ه که بومت وحدت ملی بدون اینرئیس اجرائیه حککابل زخمی شدند.  باشندگانتن  1۶ر از بیشتشد و 

ا هن مپ، این لوکند انزجار ابراز مسؤولتفنگداران غیر اد زیاد هموطنان در اثر حملهٔ و زخمی شدن تعدیک سرباز 

خاطر ه های امنیتی به و از نیرونامید"عزاداران مسعود" ، از اصطالح مروج عزاداران حسینیبی مورد با تقلید را 

س برخورد پاید از آقای عبدهللا پرسید نمود. بآنها انتقاد  حین دستگیریها واین نیرمسلکی " و غیربرخورد غیر انسانی "

م حه غیر قانونی داخل شهر شده و برمردبا اسلاعتنا به نیروهای امنیتی افرادی که بدون هیچگونه مسلکی و انسانی با 

ن امن مؤظفی به نیروهای امنیتی حمله ور شده و یا حد اقل در برابرملکی تیراندازی میکنند و در حین دستگیری هم 

 ؟ اد باشدگونه بایر کار می گیرند چعامه از زو

نمی کردید؟ نیروهای امنیتی بسیار مسلکی عمل  دستگیر، آنها را جبرأ می بودیدؤظفین امنیتی گر شما یکی از م

 وشان ل یکی از همکاران شاهد قتصرف بعد از اینکه منوع کردند. تیر اندازی را م د. نخست اطالعیه دادند ونکرد

د در مسعو شهید پسرمسعود  ، برخورد احمد. برعکس آقای عبدهللادست بکار شدند، ودندزخمی شدن شهریان کابل ب

ولگردان گفت باید سرکوب شوند و نیروهای امنیتی ما این کار را  این این رابطه بسیار اصولی بود. وی با رد اعمال

 رد!دفاع ک مسؤولتفنگداران غیر  توان از مردم در برابر عبدهللا باید بداند که با ناز و نزاکت نمیآقای کنند.  می
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