
  !تخيلی ازسربازان خيالی تا اسيران                   

 
Uوپنجم  پيوسته بگذشته بخش يکصدو سی 

برای دوستانش تعريف ميکرد که يک را به پيش ميکشاند  شکارچی فرتوتی که به زورخود آورده اند
تفنگم را بطرف اش گرفتم و شليک کردم اما ناگهان گلوله با يک شير روبرو شدم روز درجنگل 

م پريد و بنده را درتفنگم گيرکرد دوباره شليک کردم ولی به شير اصابت نکرد ، خالصه شير بروي
 !اين هم شد زندگی ؟! ای بابا : خورد ، دوستانش گفتند که تو خو زنده ای ؟ شخص پير جواب داد 

" ست  "ريأ " قصرارگ که درصلح بيعت  چنانچه دريادداشت های قبلی ام به آن اشاره نموده ام خطبه 
توسط يک  و رهبرروحانی دسته های از جنگجويان  ازسوی مرشد اعظم "!حکومت وحدت مالی 

 مقدس ،  چندروز پس از آن بيعتديديم و شنيديم ، همچنان قرئت گرديده بود نواری از قبل ضبط شده 
کسوت رئيس درافغانستان برای جهانی مبارکه وايسرای صادق جامعه  !دمحم اشرف غنی دامت برکاته 

غرای را فرمان ، آن بيعتريمانه تکبا پذيرش  ين کشورحاکم بر امافيائی ء  حکومت شريفه
سقوط واقيعت های عينی جامعه افغانی حکايت از  و کشورعمومی در تقابل با اوضاع صادرفرمود که 

 . نرم ارزشهای تاريخی و فرهنگی جامعه افغانی داشت 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=66uCrSFnYv8U 

سلطانی حکومت وحدت مواد فرمان ريکی ازکه داست آنجا و آنگاه مسخره ترين بخشی از اين فرمان 
آن که نزد خواسته ميشود تا تمامی اسرای افغانستان از مقامات نظامی حزب اسالمی افغانستان  "مالی"

تاهنوز .د نسازو تحويل مقامات امنيتی در اسارت به سر ميبرند در اسرع وقت از بند رها حزب 
چه  درکجا  رم  هيأت حزب اسالمی افغانستان نه ميداند که اين اسيرانمحت هيچکسی به شمول رئيس

 ؟کسانی ودارای چه هويتی اند

 
آلوده به  ءفغانی و در جامهدربسترجامعه ا !!معلمان خيالی ويروس سربازان وباوردارند که آگاهان 

برای سنگين جلوه دادن و با اهميت ه اکنون آفيون مفتخواری تا آنجا نفوذ وسرايت نموده است ک
نيز بکارميرود و در گفتگوهای بنام صلح حتی از آزادی اسيران  سی "سيأ "  يک  معامله نشاندادن

https://www.youtube.com/watch?v=66uCrSFnYv8�


فرمان بيست وسه فقره ای  در وقتی. سخن به ميان می آيد ز شرائط  مهمی ميان دو طرف بحيث يکی ا
اساسی افغانستان می دانند و  حزب اسالمی برهبريی گلبدين حکمتيار را ملزم به قانون، خليفه غنی 

طبيعی است که اين ماده در روشنی مفرادات موفقتنامه موسوم به صلح حزب اسالمی ترتيب يافته است 
حقوق زن قانون اساسی و   دموکراسی ،سخنان چند ماه قبل جناب گلبدين حکمتيار در باره راتوجه ام 

 :کرد که وی گفته بود نظام حاکم کنونی افغانستان جلب در
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=EX_XHgkzlTQU 

که اين سوال بيشک در ذهن همه انانيکه به سرنوشت انسان و ميهن می انديشيم خطور کرد ؛ چه شد 
که يک شبه از مقام و جايگاه ُرخ داد  ای  زهجمع چه و  ؟د استقالل و آزادی ناگهان عوض شداين مرش

 :؟ مردی که روزی ميگفت .تخيلی اش برزمين تواضع و تقوی افتاد 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Tk6V3sOEcDcU 

اکنون ودراين مرحله ای از  حکمتيار  حضرتکه شايد  بسياری از ارادتمندان سابق اش اين را پذيرفت
بسوی خشونت  خون ورفت به ترکستان رفته و راهش را ازآن راهی که ميعمرش پی برده اند که 

مهربانی وعطوفت تغيير داده است و بر آنچه که درگذشته بنام دين مقدس اسالم انجام داده اند برمبنای 
نهفته  " خويشبازگشت به " و ساده ترين تعريفی از اين اصل نزديکترين در که  "توبه " اصل زرين 
چنانچه اش  وسياسی  مبارزاتی طول حيات يشيمان است که عظمت يک مبارز راستين دراست نادم و پ

به معرفی گرفته   االنسان لفی خسرِ  انابه عنوان موجود در خسران با کليمات ملکوتی  قرآن انسان را
يک مبارزراه آزادی کاسته نه هيچگاه از عظمت و معنويت که نهفته ميباشد در اينگونه حالت است 

ور وی به تعويق افتاد و ظهميشود ، وقتی در روز موعود آنگاه که حضرت ظهورميکرد اما به دالئيل 
بود تمامی کليمات و جمالتی را که وی برزبان می آورد سخنانش را دريک نوار ويديويی ضبط نموده 

برای رسيدن به اهداف شان دعوت بعمل می آورد حين دعوت از ديگر مخالفان رژيم  یمی شمرديم وقت
تمامی کليماتی که درآن بخشی از سخنان اش برزبان آورده بود با هم در تضاد ، پارادُکسيال و 

 : درمغائرت با داعيه صلح بود 
 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=ff2rEYr2qo8U 

که  نيم ـــــميبيست زيرا ـــکه ما تصؤرميکرديم نيأله به آن سادگی ـــــلهذا همه ما ديديم و گفتيم که مس
نه تنها برآنچه که درقديم و نديم انجام داده است پيشيمان نيست بلکه ديگران  "!مرغ آقا يک پا دارد "

و درعين .!! ق قرارگيرند مورد تطبياند وبايد کامأل مقدس وی ی ميکند که از نظراهدافرا نيز دعوت به 
حال جهت اطمينان به ديگر جنگجويان مخالف حکومت ميفرمايند که مطمئين باشند حزب اسالمی 

و هيچ  ......ن قرار خواهند داشت اهداف مشروع و ملی درکنار شاافغانستان برای رسيدن به تمامی 
اه کوه ها دارد ر رفتن به شهرها نياز به اجازه ديگراناگر!! ميتوانند  کسی مانع جهاد مسلحانه ما شده نه

 ! ا خود گفتيم عجب همه ما ب.!! بروی ما بازاست 
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قدرت و درقرن بيست ويکم به شغل شريف  معرکه اوج که در ان ماهری اند چه مارمولک بازاين 
ينجاست که چگونه اين شخصيت بزرگ و مرجع عالی در عين اما سوال ا . شعبده بازی مشغول اند 

پيمان مشارکت افغانستان !" مالی " موسوم به حکومت وحدت واقعأ حاليکه ازيکسو با دولت مافيائی 
و از سوی هم هنوز خوابهای خالفت با آن بيعت ميبندد "  بيعت "ويژه ء وطی مراسم امضأ ميکند

 ؟ جهانی را می بيند 
 

 


