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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اگست ١٩
  

  "باندارگ"ادامۀ نيرنگ و فريب از جانب 
  

وخوران دالر بگير، در وجود   از طريق رسانه ھا مطلع شديم که امروز بازھم عده ای پل: کابل- ١٣٩٧ اسد ٢٧ -شنبه

، در ارگ جمع شده، ضمن خوردن پلو و چلو ھای "شورای عالی صلح"و " شورای عالی علماء"تنی چند از اعضای 

که در نقش آدم " غنی احمدزی"خيراتی و گرفتن حق و حقوق و مواجبی که اشغالگران برای آنھا تعيين نموده، از 

است، تقاضا نمودند که " شادی مرگک"د، اما در باطن از مرگ ھموطنان ما، ًدر ارگ ظاھرا غرابه می کن" قاروک"

  .دنباز ھم آتش بس اعالم بدارد تا مردم در ايام عيد بدون دغدغۀ خاطر عيد شان را جشن بگير

  !ھموطنان عزيز

 را نيز به قرار داشته، اين تجمع و تقاضا" باندارگ"اين مشت مفت خور و زالو صفت که ريسمان ھمۀ آنھا در دست 

انجام داده اند، گذشته از آن که خود می خواھند در پناه اعالم آتش بس، فرصتی برای افاده فروشی " باندارگ"خواست 

و بھره بردن از نعم مادی که جمع کرده اند بيابند، با شيادی تمام در خدمت اھداف بيگانگان و برآورده ساختن آن اھداف 

  :چنانچه. نيز قرار دارند

به دستور امپرياليسم جھانی در رأس امپرياليسم امريکا، باز ھم موظف شده " غنی احمدزی" اين مطلع ھستيم که  از-١

فرصت ديگری را برای طالب مساعد بسازد تا از يک جانب افرادش را از " عيد قربان"بود تا با اعالم آتش بس در ايام 

د و از جانب ديگر، با نمايش يک چھرۀ ديگری از ناز و شھر ھای ديگری آماده بسکابللحاظ نظامی برای اشغال شھر

  .دنطالبی که در حاکميت قرار داشت، باشندگان شھر ھا را که نفرت بيشتری از آنھا دارند، تا حدودی نرم بساز

مال "، تا  بار در تاريخ، غزنی را به آتش کشيدن حمله بر غزنی و جناياتی که در آنجا طالب انجام داد و برای دومي-٢

را کمائی نمايند، فضای آکنده از نفرتی را بين مردم افغانستان اعم " غنی سوز"ھر دولقب " غنی احمدزی"و " ت هللاھبي

کھای غزنی نخشکيده به از مردم عادی و منسوبين نيروھای امنيتی که خون ھمرزمان شان تا ھنوز بر جاده ھا و سر

  .نمی توانست بدون ابراز انزجار و مقاومت مردم باقی ماند" غنی احمدزی"وجود آورد، که اعالم آتش بس از جانب 

بار ديگر به فکر پلوخوران دالر بگير، يعنی بخشی از دشمنان واقعی مردم در وجود مال " باندارگ" اينجاست که -٣

افتاده از آنھا خواست تا از وی بخواھند که "* خليلی"سبکار وجدان فروش از قماش ھای مفت خور و دينفروش و چند کا

  .از قھر و غضب کار نگرفته، با چشم پوشی بر گناھان طالب، برای ايام عيد آتش بس اعالم بدارد
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ی دانند که ناچاری و ناتوانی مردم را، نادانی فرض نموده، فکر می کنند مردم نم" باندارگ"و مجموع " غنی احمدزی"

غنی " مردم خوب می دانند کسانی که امروز جمع شده اند و از .در عقب تمام اين خم و چم کردنھا، چه نھفته است

به آنھا خود " غنی احمدزی"می خواھند تا آتش بس اعالم نمايد، وجدان فروش ھائی اند که اين درخواست را " احمدزی

 اعالم بدارد، منتھا می خواھد ننگ آن را بعد از اينھمه فجايع، موظف است آتش بس" غنی احمدزی. "حقنه نموده است

  در پای چند انسان بی وجدان ديگر بنويسد

  !ھموطنان

 ٣٠بيائيد من و تو، ما شده اين وطنفروشان را در سرگھا به نبرد فراخوانيم و نگذاريم تا سرنوشت يک ملت بيش از 

  .کونش در کنست است تعيين نمايدميليونی را يک دلقک استعمار که سرش در کليسا و 

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

که بخشی از حاکميت دست نشانده را تشکيل می دھد، يک تن از آن وطنفروشان و قوم فروشانی است " کريم خليلی "-*

که وقتی پای تأمين منافع شخصی خودش و خانواده اش در ميان باشد، حاضر است بر جسد ھزاران ھموطن ھزارۀ ما 

را بر باالی يک تپه " موزشگاه موعودآ"چنانچه ھمين پريروز، وقتی مردم می خواستند قربانيان انفجار . ی بگذاردپا

 باندھای مافيای زمين در شھر ھبرانرکه يکی از معروفترين " نبی خليلی"موسوم به " کريم خليلی"دفن نمايند، برادر 

  .فرزندان ھزاره جلوگيری نمايدد اجسااست با زور تفنگ از دفن چند ومی خکابل است، 


