
  !صنوعیم اتهیجانو االفغانی بین آتش بس                

 

          
 ،خجسته آزادی ای  !آزادی 
 !فتاده ای ادر چنگ استعمار واستبداد به اسارت که آزادی من 

 به بند کشیده اند مرا نیز پروازدهم امابی دیوار و فضای پاکانیستم قفس ات را بشکنم و ترا درکاش میتو

یده اند ، ، دستهایم را شکسته اند ، زبانم را بر، قلمم را ، انگشتانم را هایم را به با ریسمان بسته اند پا

دوخته اند ، نه میدانی چه کرده اند ؟ نه میدانی چه میکنند ؟ ترا میر غضب های استبداد ، لبهایم را 

، چگونه  ند و به زنجیر بستند تبعید کرد" تنهائی دردمندم  " فراشان خالفت از من باز گرفتند و مرا به

 ....می توانند از یکدیگر بگسالنند 
https://www.youtube.com/watch?v=cz78Nlovwzg&feature=youtu.be 

در  استعمار یووایسرا هاخادمان ویژه ای که برای  با  لباس مردی الغر اندام که دوسه روز پیش بود 

تور در یک ق قبل از دسو پس از نطبروی پرده تلویزیون ظاهر شد  تیار میکنندکارخانه های فرنگ 

میشه خود ضمن سپاسگذاری امأل متفاوت با دیگر سخنرانی هایش  طبق عادت هخطبه ء ای با ادبیات ک

از قوای امنیتی و دفاعی کشور با احترام به فتوای سه هزار نفره علمای افغانستان که در خیمه لویه 

 ایراد میکرد جرگه افغانستان گردهم آورده شده بودند
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jwGev9vGUjk 

پیوست . م داشت اعالالی پنجم عید سعید فطر  ۷۹۳۲ماه رمضان  ۷۲تاریخ ازسر آتش بس یکجانبه را  

فتوی و اعالم آتش بس یک جانبه جنگجویان طالبان ضمن محکوم ساختن چنین فتوای که از با این 

وحدت ملی افغانستان صدور یافته بود آنرا فاقد حکومت شورای عالی علمای افغانستان وابسته به سوی 

 کسانی که در مناطقاعتبار شرعی دانیستند و در عین حال سه روز ایام عید را آتش بس با تمامی 

از سوی جنگجویان آتش بس سه روزه  با اعالم .زیرحاکمیت دولت به سر می برند نافذ گردانیدند 

رمضان وانمود ساخته بود مقامات حکومت عید سعید  حلولبس را به احترام طالبان که آن آتش 

 وانمودساختندطالبان  تک تکی از اعضای  تحریک  ای افغانستان آنرا عطش صلح خواهی در اراده

 

https://www.youtube.com/watch?v=cz78Nlovwzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jwGev9vGUjk


و تا  تلقی نمودند وآتش بس سه روزه از سوی طالبان را واکنش مثبت به اتش بس حکومت وحدت ملی  

 غرب بنام گشت زنی درآنگاه به پیش رفتند که ویس احمد برمک وزیر داخله حکومت وحدت ملی 

 .جنگجویان طالب رفت به استقبال  کابل و در منطقه کمپنی شهر

 
بود که در روزهای عید  دستور داده شده جنگجویان عموم به  چند از سوی مقامات رهبریی طالبانهر

ناپذیر مأموران  شوند اما تالشهای خستگینه  وارد شهرهای بزرگ و یاهم به دور از سنگر های جنگی

 والیاتتحریک طالبان مؤثر افتاد و در اکثر حکومت برای جلب و جذب جنگجویان وابسته به 

طالبان جنگجویان ازومی خواندند افر آمیز بنام صلح ونمردم را به نوعی هیجان جنافغانستان 

برای  آتش بس میعاد  صلحشبه و شبح  اجرأ وتحقق یک  خواستند تا برای تحقق کاملمی ملتمسانه نیز

 . نمایند تمدید  مدتی یک 
https://www.youtube.com/watch?v=gY_sF8x2Alk 

از اعتبار و برمیخیزد  مسلح ای مخالفین که از خنجره که هر صدای مخالف  نیستنه میدا هیچکسی اما 

است که دمحم بوده  لحظاتی شگفت انگیز سخت جالب و. مشروعیت حکومت وحدت ملی کاسته میشود 

زنده  دهندگان اصلی راه  ادامه ازوکریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان که خود را وارث 

  می خواندعبدالعلی مزاری یاد 

https://www.youtube.com/watch?v=gY_sF8x2Alk


 
طالبان های به گفته ء دمحم کریم خلیلی نه شفاهی بلکه حتی ویدئو یی نیز با رهبران ارشد طی تماس 

همه ساله  ویاهم که از بدو مرگش خطور نکردقتل رهبر ش را  در ذهن بیماروی  صحبت های داشتند

و مرحوم عبدالعلی مزاری خود   ! مراسم یاد بودی برگزار میشود و ضمن بیان اندیشه های مزاری به 

 .بصورت فجیعی به دستور شبکه های استخباراتی بدست طالبان به قتل رسیده بود 

 
 نبود ی که  درسخنان و فرمائیشات هذیان گونه حضرت حجت االسالم و المسلمین دمحم کریم خلیلهنوز 

افغانستان جمیعت اسالمی در  برخی حلقه های مهم هزینه های مالی و اعالم مخالفت تحریک طالبان و 

یکرد نه شده بود و تالش م برکرسی شورای عالی صلح تکیه زده است تمامگلبدین حکمتیار  نبا گماشت

سخنان و به طالبان و حامیان استراتیژیک شان فریب دهند خود و پوپولیستی شعار های عوامانه با تا 

موثر واقع شوند که طالبان با انتشار اعالمیه یی زمان آتش اهرم های شبه قدرت دیگر ریأ کارانه ای 

  با غازند کشتار و آدم کشی را خونین سناریوی  ز جنگجویان خود خواستند تابس را تمام اعالم کرد و ا



 
 

اعالمیه طومارگونه ثابت گردید که نه تحلیل کارشناسان و تحلیل گران امور افغانستان بلکه این انتشاربا 

 اشر  خان غنی  سر قوماندان اعالی نیروهای مسلح و رئیس دمحم خوش باوریی متفکرانه جناب

 ای حل واقیعت این است که وقتی بر. نادرست از آب بدر آمد باطل و !! جمهور منتخب مردم افغانستان 

هرگونه متارکه بی اراده و تصمیمی وجود نداشته باشد طبیعی است که مسائل اساسی مورد اختال  

انستان افغو جنگزده عقب مانده مهمترین مسأله اختال  نیز نقشه راه پیشرفت جامعه . معنا خواهد بود 

 ناریدر سیمیوابسته به وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا  ه استراتیژیک رندمؤسس  است که نخست در

در لویه جرگه قانون اساسی افغانستان و سپس بنام اسالم و دموکراسی در قانون اساسی افغانستان تسوید 

 با استفاده از زور و زر به حیث اساسات افغانستان جنگ زده و عقب مانده برای چندین نسل افغان

دیگری عمل  که مافوق خارجی هایبار غربی پادوها و مهره های افغان تتهداب گزاری شد ، اما 

 و سخن بر قانون اساسی افغانستان را خط سرخ میدانند میکنند آنرا تقدیس نموده 
https://www.youtube.com/watch?v=Hi2u5rry1JM 

باورداریم و بدون فغانی هرچند بصورت نمائیشی و فریب مردم اعالم میکنندکه ما به صلح بین اال

هرگونه شرائط و در هر کجای از دنیا و افغانستان که مخالفین ما خواسته باشند با آنها حاضر به گفتگو 

را اوامر و هدایات شان این درحالی است که بلند ترین مقامات با القاب ظاهری نه میتوانند حتی  .!!ایم 

بصورت وافردر تشکیالت حکومت وحدت نمونه های این گونه نا هنجاریها که . بر مردم عملی سازند 

مان عزل وزیر چنانچه آخرین مرتبه هم آنگاهی که آقای دمحم اشر  غنی فر.ملی به مشاهده میرسند 

انرژی و آب خود با یک یر انرژی و آب را صادر کرد نه تنها نتوانیست انرا برکنارسازد بلکه وز

معامله با آقای عطا دمحم نور که رسوای . کمپنی خارجی وابسته به کشور چین قرار داد امضا کرد 

نزد هر خاص وعام وجود دارد و از هیچ کسی  خاص وعام شده است از مثال های زنده و برجسته

 .پوشیده نیست 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hi2u5rry1JM

