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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١٠
  

  !از طالب" خليلزاد"حمايت 
  

و " خليلی"به استثنای " مزاری" به دنبال حمالت راکتی و ھاوان بر محفل سالياد : کابل- ١٣٩٧ حوت ١٨ -شنبه

ًکه کدام اعالميۀ مستقل عليه آن حمالت صادر نکرده اند، ديگر تقريبا اکثريت فوسيل ھای جھادی، آنھائی که " دانش"

ھر يک از منظر خود و با ادبيات خاص خود عليه آن ظر الحکومه ھا،  در رابطه تھزاره ھا را بانک رأی می دانند و من

" اسالم سياسی و اخوانيت"له موضعگيری دو تن از عمال امپرياليسم، يکی ملبس به لباس حمالت موضع گرفتند، از جم

  .و آن ديگری ملبس به لباس تکنوکرات و عامل مستقيم اشغالگران، می تواند اھميت تذکار داشته باشند

خود را " يافس"با ناديده گرفتن نقش " غالم محمد نيازی"و " ربانی"، "مجددی" بعد از مرگ کفرد اول که اين

 ھجری شمسی می داند و بر ھمان اساس انتظار دارد تا تمام آنھائی ١۴بنيانگذار حرکت ھای اسالمی در نيمۀ اول قرن 

  . است" گلبدين"ّکه داعی اسالم سياسی را دارند از وی متابعت نمايند، 

قرت اخير بدون آن که دست به تر ويا که می داند چگونه از برکت اسالم پناھی و اسالم نمائی در جريان نيم " گلبدين"

خشکی زده باشد خوب خورده و خوب خوابيده و در ھمه جای فرش قرمز در زير پايش پھن بوده است، در رابطه با 

حمالت با ھاوان باالی مراسم سالياد، خيز دور برداشته اعمال برداران تنی اش را خالف اسالم و خالف اخالق معرفی 

  .ن وانمود نمايد که گويا وی فقط بر نظاميان حمله را جايز دانسته و بدان عمل ھم نموده استداشته، می خواھد چنا

و عامالن حمله بر محفل سالياد را جنايتکار دانستن، در عين حالی که کمال پرروئی و ديده " گلبدين"اين موضعگيری 

 جھت جای پای پيدا کردن بين قوم ھزاره و درائی اين جنايتکار را نشان می دھد، ھمه کس می داند که تالشی است در

وی با طرح نداشتن جواز شرعی بر مناطق غير نظامی، می خواھد به .  انکار و تحريف تاريخ دھۀ ھفتاداز آن باالتر

 راکت بر شھر بيدفاع کابل فير ١٠٠٠ بعضی از روز ھا بيش از ٧٠ در جريان دھۀ قتیوھمه بگويد که اين من نبودم 

  . استدهش

ًکه فعال برآورده شدن تمام آرزوھايش را در معاشقه و معانقه با طالب می " خليلزاد. "است" زلمی خليلزاد"فرد دوم 

بيند، در حالی که به اساس اطالع رسانه ھا از صبح الی شام با طالب جروبحث دارد و به ھيچ صورت نمی خواھد 

، به صراحت اعالم می دارد که اين عمل خالف کرات گرددحرفی بزند تا آنھا برنجند و يا حرفش باعث گسست در مذا

  .در انجام آن سھم و نقشی ندارد" بيچاره طالب"است و در نتيجه " داعش"انسانی کار 
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ًاين حکم را زمانی صادر می نمايد که به اصطالح وزارت داخلۀ دولت دست نشانده رسما طالب را متھم به " خليلزاد"

در ھمه حالت نسبت به وزارت " خليلزاد"اين که منبع و يا منابع اطالعاتی .  موده استانجام اين عمل ضد انسانی ن

داخلۀ دولت دست نشانده گسترده تر و قوی تر اند ھيچ جای شکی در آن وجود ندارند، مگر وقتی در تقابل با اعالم 

  نبع معلومات کجاست؟ رسمی يک نھاد دولت دست نشانده چنين موضعگيری می نمايند، الزم است بگويند که م

صادر نموده "داعش"برخاسته از فرمانی باشد که امريکا خود  در زمينۀ انجام اين عمليات به " خليلزاد"نکند معلومات 

  .است

  !ھموطنان گرامی

 سال بعد از مرگش ٢۴که در حياتش جوی ھای خون به راه انداخت آنقدر انسان شقی و جنايتکار بود که حتا " مزاری"

ھا و بقيه جنايتکاران اسالم سياسی که " مسعود"ھا، " گلبدين"ھا، " سياف"ھا، " مزاری. " مردم ما قربانی گرفتنيز از

از چريدن بر گشتزار امپرياليسم چاق و فربه شده اند، به ما ھيچ ربطی ندارند، بيائيد با امتناع از شرکت در چنان 

به ھمگان نمايان سازيم، خود را نيز قربانی آزمندی ھای امپرياليسم مراسمی، گذشته از اين که جايگاه آنھا را در تاريخ 

  .و ارتجاع ھار مذھبی نسازيم

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


