
 !دادش مزه ء کاغذ آخر                    

 
 :پيوسته به گذشته قسمت يکصدو سی وهفتم      

از شخصی پرسيدند که تا به حال ساندويچ را خورده ای ؟ شخص بالدرنگ جواب داد آيا همان که 
 آخرش مزه کاغذ را می دهد ؟ 

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

 فغانستان اين ساندويچ مکدونالديی ساختبدون شک آنچه که در اداره مافيائی موسوم به وحدت ملی ا
ماکدونالدز رستورانت های زنجيره ای در تاريخ  هيچگاه  سپری ميشوندجان کری  رستورانت معروف 

 نداشته است  ای  سابقه

 
خود را با دودست می بندند گوشهای و آنهای که چشمان . مورد شرح نکاتی چند ضروری است دراين 

يارها و معو اوضاع کشورما افغانستان را با  !گربه است  که  انشأهللا و ميگويند ، وباخود تلقين ميکنند 
ی شبه » !يهانازی آباد «گروهی از، وصنعتی جهان اندازه گيری می فرمايند کشورهای های پارامتر

دالری خبری نيست و از دير و کلونيا زده حين اين هول وهراس که ديگر از چشمه های  دموکرات
دری می کوبند و بر هر دستا ويزمافيأ  که در جوی های ارگ جاری بود خشکيده اند بر هربدينسو 

را از هر جائی با هرقيمتی که باشد بدست روزمره  چرخش زندگی  تا هزينه هایچنگ ميزنند پسند 
شان بيمار برخی از اين وحشت زده گان و معتادان بر ثروت در اوج تفکرات و انديشه های .آرند 

 ۲۵۰نه از امروز وديروز بلکه از  را سی  "سيأ"  قدرت! که اال بال برگردن مال تصؤر می کنند 
 ! ند ــيدهـــر متمرکز را سرمــــقومی می شمارند و شعار حکومت غيو تک  يکدست سال بدينسو 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=RdPYx3jbW0EU 

اين حضرات هويدا می گردد حتی نه ميتوانند آنچه را همان طوريکی از سخنان متضاد وپاراُدکسيال 
 »  !!نقل مطابق اصل است«  کامأل با شيوه مرسوممی فرمايند ئيه فکری اراز به عنوان يک تِ که خود 

 .مطالب و خواسته های شان را بيان فرمايند کاغذ نيز از روی حتی نه ميتواننداين زمان 

https://www.youtube.com/watch?v=vzWrsfTldvI�
https://www.youtube.com/watch?v=RdPYx3jbW0E�


 
صاحبان  !!ف مافيای شرياز سوی ديگر برخی از دالالن ورشکسته که در طی پانزده سال حاکميت  

نه ميگذارند از فرصت های که به گمان آنها بهترين زمان شدند مفشنی و شهرکهای  ی مجلل قصرها
فراخوانی اجماع ملی برای مشروعيت جديد و ياهم انتخابات  انجام  معامله است از دست دهند مسأله

طريقت قادريه شريف  داماد خانقاهآخندزاده انورالحق احدی چنانچه آخيرأ . نظام را شعار ميدهند 
 در شرکت سهامی مافيائی بصورت علنی محروم گشتآنکه پس از 

 
چه کسی باور خواهند کرد روزی که حضرت اشرف بدون آنکه در ذهن مبارک اش خطور کند که  

ه غنی دومين متفکر جهان رادارای ظرفيت هاو توانمندی های مديريت اکادميک ميخواندی و از هم
را بدون شخص  خويش  تا رأی طلبيدی ميمصرانه ارادتمندان و مريدان خانقاه قادريه شريف 

  در صندوق ديگری نه اندازندجناب داکتر صاحب اشرف غنی متفکردوم 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=gThRFIAPgYcU 

سابق رهبر خود خوانده بزرگترين گروهی که داعيه عدالت و آزادی را حضرت انورالحق آخند وقتی  
از حضور در تيم بصورت علنی  غنی خان  دمحم اشرفش او بيروتی دوران دبستانی نه يارسرميداد 

ويژه ای  ءيتهبيگانه که در کم ونمائنده گی های کشورهای  محروم ساخت بلکه سفارتخانه هاجديد 
از حضور و  مالی واقتصادی  به دليل آلودگی های فروانامور تشکيالتی دولت نظارت ميکنند بر

های به عشق با ثروت در داماد خانقاه قادريه  و بالدرنگ  .محروم ساختند  همراهی در تيم حکومت 
 . نواختند را "  افغانستان  مالی" طبل شکست حکومت وحدت باد آورده 

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


 
ازاين همه که بگذاريم آيا جای اين پرسش نيست که چگونه شد اين همه اراذل و اوباش که بسياری از 
آنها دارای شبکه های منظم کانگسترهای مذهبی و قومی اند يک شبه به جوش آمدند و شعار شکست 

وقتی حنيف خان اتمر ضمن ت ملی را سرميدهند ؟ قضيه البته واضح وروشن است حکومت وحد
خارجی اش درپاسخ به اين پرسش که آيا خارجی »!! برادراندفاع از  «استجواب در پارلمان کشور در

ی به امضأ ها يا همان کشورهای که آقای اتمر به عنوان مشاور امنيت ملی با آنها قرار داد های امنيت
اين جانباز معرکه اتمرحنيف متن قرار داد هستند يانه ؟ آقای ند به شرائط مندرج در ايبرسانده بود پ

 فقره سوم  طبقنه ميداند که  کابل زاران انسان بی گناه در زندانهای خون و دهشت جالل آباد و قاتل ه
از وظائف اوليه  قرضه؛ یاعطا ايواجازه اخذ  یبودجهء دولت بيتصو کشور  قانون اساسی ماده نودم 

 : ميفرمايند که . پارلمان محسوب ميشوند 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=2XG13SzDLuUU 

ارمولک اتمر چگونه دست و پای مردم شجاع افغانستان را با تارهای دالری يا اين م !ببينيد عزيزان 
هيچگاه  نه می فهمد که وقتی روزانه دوازده ميليون دالر  همان نسخه مجرب مافيائی می بندند ؟ وی

ن نهادی و ارگانی بايد نيازهای اصلی و اولويت مصارف نيروهای امنيتی ما هستند چه کسی و کدامي
سنجش نمايند ؟ و آقی اتمر از خود نه پرسيده است که اين دوازده ميليون های کشور افغانستان را 

آئنده وطن  نسل  ملت افغانستان می پردازند يا اين دالر ها و امتيازاتبرای حيات  را جامعه جهانی دالر
ما در آيا نه ميدانيد  !؟ و اصأل آقای حنيف خان اتمر  تگاه مرگ می کشانندآرام ، آرام به پرما را 

هيچ قدرتی حتی کوچکترين واحد پولی را بصورت مجانی و رايگان کمک عصری زندگی ميکنيم که 
 طلب کردند ؟  از شما چهبيگانه ها  ن و آقايو. نه ميکنند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=VQikk7dHDuoU 
که اينگونه اختالفات و جنگهای زرگری که دارای منشأ واحدی اند نه تنها کاهش پيدا شگفت انگيزاست 

گروهی از جنگساالران و رهبران چنانچه آخيرأ وقتی .نه ميکنند بلکه با بدترين نوع آن به پيش ميروند 
کردند سخنگوی ارگ ميان سران حکومت وحدت ملی پادرميانی جهت حل اختالفات جاهدين سابق م

و گفتند که يک سؤتفاهم ميان رئيس غنی و جنرال دوستم  آن خبرداد حل  سؤتفاهم دانسته واز آنرا
بوجود آمده بود که اکنون حل شده است اما پيوست به آن سخنگوی حزب جنبش ملی برهبريی رشيد 

و اصأل به جز تماس تلفنی ای که رئيس غنی همراه با جنرال دوستم  دوستم گفت که سؤتفاهم نبوده
 . گرفته بود پس از آن تماس هيچگونه پيشرفتی بوجود نيامده است 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XG13SzDLuU�
https://www.youtube.com/watch?v=VQikk7dHDuo�

