
 ! صلحم  بنا آغشته ای بخون معجون            

 

 :قسمت  یکصدو هفتادویکم  به گذشته   پیوسته
آقای قاضی یک عرض دارم و آن اینکه فالنی : شخصی به قاضی مراجعه کرد و گفت  تاس حکایت

آن  !احمق خوب تو هم چرا برایش نه میگوئی : قاضی نیز در جواب گفت  !احمق به من میگوید ، 

   ؟چه کسی باور خواهد کرد ! شخص در جواب گفت ؛ های قاضی محترم 
http://www.dailymotion.com/video/x5rwvwg 

 ریما ز هنیم نیکه زم مینیب یمعه فرموده اید مطالاز این قلم  یادداشت های  ین بیشترودر چنانچه بارها

” !!بنام صلح  یکوپون یمغازه ا”   ـرـتـچ رــیودرز ندیآ یـا مـرز هـمـ یوـنون از آنسکه تا اک یقدمها

با شده اند و یآدم کش ”!فیشر شغل “است مشغول  دهیزبان برپاگرد یدالربها  ونیلیکه با مصرف م

 .!بُرند  یرا جوقه ، جوقه سر م نیسرزم نیگناهان ا یاز ب یاریبس یاراتاستخب سانیسفارش نسخه نو

اعتقاد و باور بر جلیقه پوش پهلوانان جماعتی ازنیست که این  هم  و بدین معناالبته نباید تصورکرد 

خشونت در زندگی روزمره خویش عاری بوده و از پرورش  در نهایت  شته باشند و یاهمخشونت ندا

 .اجندای سیاسی و امنیتی نیستند اصوأل دارای 

 
با این محو شدنی نیست واین آسانی ی چون خشونت با و سرنوشت ساز هیوال مانند  ه غریز ترک اما  

دهشت خشونت و ، مشکلی را حل نه میکند هیچگونه  گونه پیوستن های مصلحت آمیز استخباراتی 

افگنی از عمده مسائلی هستند که همه جوامع بشری کم وبیش در سطوح و اشکال مختلف به آن دست 

بیان میدارند  بصورت فریبکارانه حاکمان کشوری که برخی از  ، بسیاری از شعارهاوگریبان اند 

 یعینه شده باشد طب نهیصلح در وجدان جامعه نهاد تیثعور و حدود ماه یوقت میکن یچنانچه مشاهده م

 .خواهند خورد   بیفر یعموم شده  ، افکار رنایو تفس تیماه یب یشعار ها  نیاست که با ا
http://www.dailymotion.com/video/x5rwuln 

صلح  یقیعصر مطرح ساختن چهره حق نیا نیهمه روشنفکران متعهد و راست یحال آنکه رسالت اصل 

موضع افشا  یاسالم آباد نیصلح دروغ یدر مقابل شعار ها دیمفرادات و لوازم آن است که با یتمام اب

از آسمان آتش می بارد و از زمین فریاد می جوشد همه چیز رنگ دالر را گرفته . باشند  گرانه داشته

و این چندمین باراست که در سرزمین افغانستان شعار صلح داده میشود این بار نیز مردی با اندام  است 
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منبر خطبه حضوریافت ودرحالیکه وظیفه داشت تا از سفر وزیر بر کاذب خود با اطمینان  و نحیف اش

دآوریی معنی داری بنماید و اعالم دارد که صلح خواست همه ما خارجه چین درمحضر خبرنگاران یا 

 که هر روز مردم را به گلیم غم می نشاننداست وتمامی مخالفان مسلح حکومت 

 
بگیرید اگر افغان هستید ندارید باید تصمیم  وقت که شما دیگرو من با الفاظ روشنی میگوئیم د نباید بدان 

به میز مذاکره بیاید ، اگر نیستید مثلی که فیصله کنید اگر افغان هستید بیاید ا بیگانه ها ارتباط ندارید و ب

در هفته های گذشته نیروی امنیتی و دفاعی ما مردانه گی کامل خویش را به نمائیش گذاشت بازخواهند 

 نشان داد ،
http://www.dailymotion.com/video/x5rwk7j 

دنیا با مااست ، مردم با ما است و اجماع . رید هستند تنها وتجهستید و حامیان شما نیزو تجرید شما تنها 

 !!!  با آنهم باید بگویم که دولت هیچگاه از ملت خود عقب گرد نه می کند . جهان اسالم با ما است 

 
 .ارگان نشراتی حزب اسالمی انتشاریافته بودحمایت مال رسول از صلح حزب اسالمی برهبریی حکمتیار که تنها در شهادت  سند

نیروهای امنیتی و دفاعی سخن  وقتی داروغه اشرف غنی از فتوحاتهرچند آگاهان ندانیستند که 

وی از آخیری که  ءاش کدام فتوحات و کارنامه های نیروهای امنیتی است ؟ اما جملهمیگویند هدف 

با یک صحنه  بدمعاش فیلمکه به شوخی کمیکی می ماند ن هاخواست مردم سخن گفته است از نظر آگا

قدرت پوشالی و مصنوعی اش را سازیی مصنوعی و با خرید مخالفان برای تمرین در بدل پنجاه افغانی 

 بدست می آورد 
http://www.dailymotion.com/video/x5rx1gt 

پنداشته دعوت مخالفان به یک دائره معیوبی از تکامل این گونه صلح مافیائی نه تنها شعار دادن به 

تاریخ چند دهه آخیر کشور ما  ران ونامیکی ازو ظهور در صلح استخباراتی بلکه ریشه  میشود 

 کمیدیی صلح  ناظران بلکه  صیر است که نه تنها خود بر خطابودن راه گذشته اش مُ  دارد افغانستان 

http://www.dailymotion.com/video/x5rwk7j
http://www.dailymotion.com/video/x5rx1gt


ه میشود که از بزبان حال خواستوارثان و بازمانده گان کشته شده گان  از چنین می انگارند که گویا

بخواهند که گی در جمکران لغمان شریف اجالل نزول فرموده تازه با این که ( عج)حضرت امام زمان 

 و از همه مخالفان دعوتو آنها را مورد عفو قرار دهند ان و تقصیر کشته شده گان بگذرند از گناه ه

 . یک صلح چشک حالل می فرمایند  رسیدن به 
http://www.dailymotion.com/video/x5rx2w4 

هرچند قبأل نیز آنگاه که ظهور آن حضرت از سوی شبکه های شیطانی به تأخیر مواجه شده بود 

انیتور بزرگی از ارگ ظاهرشد و از همه مخالفان خواست تا حد اقل برای چند بصورت انالئن بر م

امتحان بوده است  «صد درصد استخباراتی صلح بین االفغانی »که بروایت موثق و را روزی این صلح

کنند ؛ اگر توانیستیم که اهداف بزرگ شرعی مانرا با انجام چنین مذاکرات حاصیل کنیم آیا بهتر نیست 

اکرات و گفتگو را تا آخیر ادامه دهیم ؟ واگر نتوانیستیم که از این راه به اهداف مان برسیم که این مذ

 . راه رفتن به کوه ها را هیچ کسی بر ما نه بسته است 

 
استخباراتی در باره بین االفغانی بودن گفتگوهای صلح میان حزب اسالمی و روایت صد درصد  البته

بسیاری شورای امنیت ملی که هردو نهاد ریشه در ریاست امنیت عربستان دارد و برویت این روایت 

زیرا در . فراخونده میشوند گفتگوهای بین االفغانی  این به میز جامعه افغانی  و رهزنانقاتالن از 

برویت و علی العجاله  قاموس چنین صلح استخباراتی قرار نیست قاتل تغییر هویت یابد بلکه لزومأ

را  هی و داد خوا شعار صلح خواهیصلح استخباراتی  در زیر نام چنین  علیای مافیای حاکم  مصالح

 . سردهند 
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