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 :پيوسته به گذشته بخش يکصدوبيست وسوم 

سعی رفته بود اعمال وفرائض ضروری مانند طواف ، احرام ونمازو  حج، شخصی که به  آورده اند
می آوری؟ ايشان پرسيدند که چرا اين اعمال و فرائض ضروری را به جا نه ورمی را انجام نه ميداد،از

  .!!آن مرد با قيافه حق به جانب پاسخ داد ، به من می گفتند که تمامی اموربه عهده کاروان است 
ای از برجسته  و شخصيت های  فيلسوفان و دانشمندان عاقل سالهاست در شگفت اند که چگونه رجال

بُزکشی را به  تصور ميکنند که وقتی گوسفند خويش  "!!متضاد  دروغين ،" انبا سخناين آب وخاک 
دائره حالل قدرت رساند مسائل مهمی در حوزه وظائف ملی و تاريخی ای را که بايد انجام ميداد 

 !!. مردم می شمارند و آنرا مسؤليت خطير توده های ازه فراموش نمود

 
دورنه ميرويم نه اينکه اذناب و پادوهای امنيتی مانند حنيف اتمر که شب وروزازنفوذ روزافزون  

 بيگانه ها سخن ميگويند و فراموش کرده که اين حنيف خان اتمردرچوکات حکومت وحدت ملی
به استشاره انگليس وعربستان که درايجاد ُگردانهای تروريستی داعش نقش اساسی افغانستان ، فقط 

اعالم حکومت امنيت ملی رئيس غنی در حالی منصوب شد که در نخستين لحظات  داشتند بحيث مشاور
قرار داد جنجال برانگيز امنيتی با اياالت متحده امريکا و کشورهای " مالی " وحدت ملی بر وزن 

عضو ناتو از سوی حنيف خان اتمرسابق معاون رياست ششم خاد دوران رژيم دکتورنجيب هللا که تازه 
بلکه شخص حضور متفکردوم  به امضا رسيد ،  منيتی رئيس غنی منصوب شده بودبحيث مشاور ا

جهان درکسوت سر قوماندان اعالی نيروهای مسلح افغانستان جناب دمحم اشرف خان غنی در مصاحبه 
سکوالر مذهبی وجماعت اسالمی پاکستان که با داشتن انديشه های  نيمه با سليم صافی از اکابر ناراض 

پاکستان  Geo Newsشبکه تلويزيونی جيو نيوز " جرگه "مـعروف اش بحيث متصديی بــرنامه
شناخت روانی از با ابتدأ  نمايند ه میايفای وظيفگر وپ پاکستان انتشاراتی جنگ وابسته با مجموعه 

دومين متفکر دنيا به مثابه يک ژورناليست کارکشته مقدمه گفتگوی تاريخی را ون مزاج لشخصيت مت
 اينگونه می آغازد



 
چنين وبا  جهانی استسطح  درکه گويا وی از متفکران نامدار جهان و از نويسنده گان شناخته شده 

هموار  رئيس دولت وحدت ملی و دومين متفکر جهان  آقای اشرف غنیبرای ذهنی بسترسخنان فريبنده 
 .ميسازد 

https://www.youtube.com/watch?v=DVdQJfCaTcw 
که يک  نيويارکر روزنامه نظر  به اميان سراپاقرص اش بلکه پس از آنکه وی را نه به استناد ح

قضاوت  " !!طرفانه  بی" بصورت  حاکمان دست نشانده  امريکائی در بخش روانشناسیروزنامه 
 جورج پاکرکه بقلم   يارکر وروزنامه نيهای قرصاستفاده از  ميکنند و اين متفکر دوم جهان نيز با

rPacke George   مقام ظل الهی  روزنامه به عالم ديگری رفت و ازاز افسران قلم بدست آن!! 
آيا درتعامل همکاری با نيروهای ناتو سربازان شما از فرماندهان ناتو "درپاسخ به اين پرسشی که

 :حضرت رئيس غنی در پاسخ چنين فرمودند  اطاعت ميکنند يا سربازان ناتو از شما ؟
https://www.youtube.com/watch?v=jbVYjGG1XRU 

ودراين .!!!!اين يک همکاری است نقش ايشان غير محاربوی است  !!از دستور کسی اطاعت نه ميکنم 
ما عملياتهای .د ، کمک ميکنند ، وبه نيروهای ما آموزش ميدهند نقش غير محاربوی آنها مشوره ميدهن

بطور مثال آخيرأ دستور ! ودر اين موارد من دستور می دهم .مشترک را عليه تروريزم انجام ميدهيم 
دادم تا عمر خطاب نام ، کسی که جنايت فجيع حمله بر يک مکتب و قتل کودکان مکتبی در پيشاور را 

 . ....ر آنها نيز افتخار ميکرد مورد حمالت هوائی قرار گيرد طراحی کرده بود و ب

 
ما شايد حضرت دمحم اشرف غنی فرصتی نه يافته اند که شبکه های تلويزيونی را تماشا کنند تا بدانند که ا

عمر خراسانی متهم به قتل واقيعت های عينی جنگ در افغانستان کدام اند و راستی هم چه کسی قومانده 
 قتل کودکان مکتب در پيشاور را صادر کرده بود ؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=DVdQJfCaTcw�
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-in-chief�
https://www.youtube.com/watch?v=jbVYjGG1XRU�


https://www.youtube.com/watch?v=zTr2zJRfb_w 

و نظام بورژوائی با  جديداستعمار شرقی  عقب ماندهبالد ديگراگردراست که روزگارعجائب اين هم از
باستانی در سرزمين سر خرمن اکتفأ می نمايند بذر دروغ ووعده های تنها با کشت و قرئت مافيايی 

با هويت  ملتها  دانشمندان بومی وبحيث متفکران پادو های تربيت شده و مطمئنی را افغانستان حتی 
 . شرکت های چند مليتی اعزام ميدارند در پيشاپيشهرجامعه بصورت سورت شده 

 
 همانی منجاه تن ازنامدارترين فالسفه را به يک پ رهبر فاشيست های ايتاليا  موّسولينی بنيتو چنانچه

من تا پانزده : کرد وقتی موسولينی ناگهان وارد سالون شد و طی سخنان آتشينی گفت عوت مجللی د 
ب شوم ، شما فالسفه و دانشمندان بايد يک ايدئولوژی را به مثابه نقشه راه روز ديگر می خواهم انتخا

،  ندمهمانی به قصر موسولينی دعوت شده بودم کنيد ، فالسفه و دانشمندانی که برای يترس من حرکت 
بال درنگ قالب  !!است سازی ما کار مان ايدئو لوژی !! جواب دادند که چشم قربان  صدای بلندی با 

به و فاشيسم موسولينی را در قالب يک انديشه  ندبصورت کاريکاتوری بنيان نهاديک ايدئولوژی را 
اکنون می بينيم که فاشيسم فقط آن  و  دند ، طراحی نمو موسولينیحکومت فاشيست حيث نقشه راه 

نيست بلکه نظامی که همين  ميميبين Adolf Hitler هيتلر آدولفچيزی که در نظام موسولينی و يا 
ام اش جمهوری اسالمی افغانستان هرچند نتانی افغانستان حکومت ميکند باس تاريخ و قلمرو امروز بر 

ستم نرم افزاريی اش فاشيسم است که برپايه های لرزان  غانستان باشد رسمو ياهم وحدت ملی اف
  .ميباشداستوار
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https://www.youtube.com/watch?v=zTr2zJRfb_w�

