
 ! ايممتهم ما همه                  

 
فت در لندن مير با يك تاكسي براي سخنراني به شبكه بي بي سيصدراعظم انگليس چرچيل  ميگويند

را نمي شناخت  انگليس  صدراعظم راننده كه. عت صبر كن تا برگردمبه راننده تاكسي گفت نيم ساو
خودش خيلي  ابگفت؛ مي خواهم بروم خانه و به نطق چرچيل گوش كنم و چرچيل كه از عالقه راننده 

گفت؛ گور پدر  ده پوندی که سِ راننده با ديدن . داد راننده به  را ده پوندي که سِ خوشش آمده بود يك 
  !مانما صبح هم كه شده منتظرت مي ـــت! چرچيل

راننده ای تاکسی است که قراربود چرچيل صدراعظم همان مانند اکنون حکايت همه ما درست 
 ه ــــم کــــديــاهـيم و شـينـی بـغ مـا هزاران درد ودريـــزيرا ب. برساند  شبكه بي بي سي انگلستان را تا

  ، رسديم یاز نغزتر نغزتر   رسديم یباغ بر نيهردم از ا*
 وسته می لرزد و می گيريد ، دنيای چنان ثابت و جامعه ای چنان بمعبد ميهن ما می بينيم که در وديوار

به نسل حاضر  بايد  چگونهمن نه ميدانم .حرکتی ندارد وده است اکه توگوئی زمان ايستی خون آلود 
دموکراسی و قومی را بنام  ملت دامن نگ و خونريزی جآتش  است که  دهه سهبيش از م يبباوران

، صميمانه  می کارند ای از تاريخ وتمدن ما در مزرعه بسی بزرگی  درددانه های می فشارد و ديانت و
از قافله غارت شده حکايت غم آلودی واين ملت آواره درد م برای بيان ينه ميتوان راف کرد کهبايد اعت

تنور  واره را ازدرونآ ملت زخم های وانی به اسم ادريس ستانکزی را که زبان برنده ای جافغانستان 
 :وطن ما بيان داشته است دريافت 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=T_QhhoaGhnoU 

بيان ميدارد که افغانستان امروزی خانه ما و شما عدالت خواهان و صلح وساده  وی بزبان رسا  
مافيا ، دزدان ،   خانهن امروزابلکه افغانست. ح و عدالت می خواهيم دوستان نيست که در اينجا صل

 .قهرمان ملی است  زردادهمين امروز قاتلی چون کنونی افغانستان در. بوده است وحشی ها  قاتالن و 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=ZaMvQa_XCqcU 

 .کت شخصی چون دوستم بوده است در افغانستان امروز مرد شماره دوی ممل 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_QhhoaGhno�
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMvQa_XCqc�


بحيث يک افغان و يک . افغانستان امروز وطنفروشانی چون غنی و عبدهللا حاکمان من و شما اند در 
همين طور . .....ندی و خواب برده داريم يک ملت گوسفجوان برايم بسی جای شرم و خجالت است که 

وقتی از وی پرسيده می شود که از اين طور ملت .!يک ملت خوابيده و همين طور يک حکومت خائين 
زور مردم زور خدا است ، کجاست زور " چه بدست می آيد ، وی دربرابر اين پرسش بيان ميدارد که 

مردم ما ؟؟ من بسيار بصورت ساده برايت ميگوئيم پشتون پشت غنی ميدود ،تاجيک پشت عبدهللا می 
 دود 

 
و اهل قلم  تمامی  من با کمال احترام به. ومحقق می دود  ازبک پشت دوستم ميدود ، هزاره پشت خليلی

داشته  در يک جامعه عقب مانده  اند و دعوای روشنفکریروشنگری عدالت وپرچمدارکه اهالی انديشه 
 کهکه با دريغ وتأ سف مردم بی دست وپايی افغانستان را بايد به عرض برسانم داريم هنوزهم ايم و

دست وپنجه نرم ميکنند و اين قرن گوناگون و دالالن با جالدان  افغانستان  بنام وطن آبائی مادرجهنمی 
فضای راين تا دخويش ايستاده اند رافياوی و جغبرسر جنازه هويت تاريخی در برزخی از تصميم  اينک

با اميدواری های کاذب بينی توام فال و در يک چشم بندیفرهنگ تحميلی مصرفی و  رنگين مصنوعی 
را که در آن سرزمين به دنيا آمده ايم به کمک  با صدای ضعيفی از مظلوميت همه فرزندان ميهن 

همچون دالالن روشنفکر نمای نبايد تعجب کرد که چرا برخی از . ، تنها گذشته ايم فرامی خوانند 
همان خناسهای وسوسه گری که  یی که عوامل هوشيار و پنهانکار يعنناخته شده اقماربازان معتاد و ش

خويش را با ضرب زبانی های سياه خويش  تمامی معامله گريهای وسوسه ميکنند و " خلق " در درون 
و بدينسان ته مانده های قمار يا همان چادری که برآن مشغول معامله بودند به فروش ره می زنند گ

 .برسانند 

 
                              !انستان غاف يک قطعه خاکواگذاريی ومجعول  صلح بازار مکاره



در آن نه صلح راستين بازار مکاره ای بنام صلح که  های  دروغسازی ها و سرگرمیدر گرماگرم 
معتاد بر معلوم الحال عده ای از مارمولک ها ی بلکه  ! خبری  آنآفتاب اميد درازونه هم  وجود دارد

سی "سيأ"دوغ و مگس های  مجهول الهويهنيروهای  همچنان جهاد و مجاهدين  های از  تفالهو مصرف 
چندين  تمامی تالشهای شان به خرج دادند تا همزمان در پس از آنکههر مجلس و هر جماعت اند 

 وافتخارات  ارزش هاو گرانبهاترين حضور داشته باشند  ان و گروه و دستکی تشکيالت و سازم
غريزه ای اعتياد نتوانيستند  را به فروش رساندند با آنهم تاريخی و فرهنگی کشور باعظمت افغانستان 

اعالميه های شخص استخباراتی و فروشنده  حاجی اکبر آغا  برمصرف را اشباع کنند به سرکرده گی
 اميان استراتيژيی که همزمان چند تشکيالت موهوم و مجهولی را رهبری ميکند و يکی از حطالبان 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=GHdXytSVS8MU 

 
بوده است در کابل و با حضور چند تن از همين موريانه های پاکستان  اطالعات ارتش سازمان 

ر ــــــر چتـــدر زي ISI پاکستان ش ـــات ارتــــاطالعسازمان ه ــخواسته های اولي روءس استخباراتی
آنجمله از. بيان داشتند را  چگونگی رسيدن به صلح کاذب"و نجات افغانستان  جبهه صلح" 

به  افغانستانمرزی  واگذاريی سه واليتدست کم  آن سازمان استخباراتی را که  استراتيژيی اصلی
و  جهاد افغانستان نامدارسيون " سيأ "يکتن از  دمحم زمان مزمل زبانازبوده است  گروه طالبان 

ی انجنير برهبرياز اعضای رهبريی جبهه وحدت ملی افغانستان برای مخالفت با پايگاه های امريکا 
 .مطرح گرديد چنين فضائل صلح  بيان   درپس از صغری و کبری گفتن احمد شاه احمدزی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=1YV7Pkd67PUU 

حزب  و بلند پايه گان  از اعضای رهبريیروزگاری  حضرت دمحم زمان مزمل کهچنانچه می بينيد 
اسالمی افغانستان بود و تا اکنون نيز نه خواسته است با تشکيالت حزب اسالمی بصورت علنی اعالم 

  همسفر سفرهای عربستانباری نيز  روسها دربرابرد و در دوران جهادمقاطعه فکری و تشکيالتی نماين
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=V4hzRcgIEKYU 

استخباراتی  مينان طابا چه زبان گنگ و بود  رهبر حزب اسالمی افغانستان و اروپای گلبدين حکمتيار
شايد آقای دمحم زمان مزمل تصور سه واليت را از کيسه خليفه بنام صلح به طالبان واگذار می کند ؟ 

با اين آسانی و چنين ساده گی سه واليت مرزی افغانستان را به طالبان تواند مينموده است که 
 هاد و مجاهدين به حساب می آيد به يقين که آقای زمان مزمل که اکابر ج! واگذارکرد 

 
تی و در يک نشست استخبارا را با ين سادگیکشور بخشی از خاک آبائی  اين قدر ميداند که نه ميتوان

به طالبان و يا هر نيروی ديگری واگذار کرد اما اينکه شبکه های استخباراتی برای ازمائيش افکار 

https://www.youtube.com/watch?v=GHdXytSVS8M�
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را خود هزينه های می آورند  خبری و مطبوعاتی  را روی آنتنی عامه برخی مسائل حساسيت براگيز
 . مصرفی را تکافو کنند الزم دارد که ممکن است قسمتی از هزينه های تحميلی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=c5NvQRSb4FAU 
اما جالب است که از دوسال بدينسو مسأله واگذاريی سه واليت افغانستان به تحريک طالبان گاه گاهی 

 .سرخط اخبار سرچوک و مطبوعات رسمی کشوربود 

 
 
  نجویگنظامی  ۴۸مخزن االسرار حکايت از *

https://www.youtube.com/watch?v=c5NvQRSb4FA�

