حمایت ها و شعارهای تویتریی رئیس غنی !

میگویند مسافری وارد شهری شد و با کمال تعجب دید مؤذن مسجد با آواز بلند میگوید به قول
مسلمانها «اشهد ان دمحما رسول هللا» علت را پرسید ،گفتند؛ مؤذن مسجد مرده است و این مؤذن غیر
مسلمان است که برای اذان گفتن آوردهایم ،به همین علت میگوید به قول مسلمانان! که دوستانش تصور
نکنند مسلمان شده است!

خواننده گان محترم ما تصور نه فرمایند که این حاکمان نازپرورده و دست نشانده تنها مردان شعار اند که
گاهی پروژه ای را بخاطر چندین بار افتتاح عمدأ و قصدأ ناتکمیل می گذارند تا اگر در هیچ فرصتی
نتوانند بیماریی روانی خویش را با چیغ زدن های جنون آمیزشان مدوا سازند اقأل با گماشتن چندین صد تن
از جوانان در حوزه کار در شبکه های اجتماعی یکی از دیگری پیشی گیرند  .در فیزیک قانون
مختلف
جهانشمولی داریم که چنین فرموله شده است« :هر عملی را عکسالعملی است؛ مساوی و
ُ
الجهت».این قانون در جوامع بشری نیز به طور نسبی صادق است ،هرچند که عکسالعملها ممکن است

با تأ خیر بروز کنند .هر چهقدر هم که با اقدامات سرکوبگرانه بیشتر از بروز عکسالعمل جلوگیری
گردد ،احتمال وقوع ناگهانی و انفجاری عکسالعمل بیشتر میشود .به همین دلیل است در جوامع زیر
سلطه دیکتاتوری همواره میتوان شاهد واکنشها و انفجارهای اجتماعی غافلگیر کننده بود هنوزتحلیلگران
اموراین یادداشت شعارگونه ای تویتری بدون مصرف را به بررسی و نقد نه کشیده بودند که مردی قوی
هیکل و پهلوان مانندی از همین خانقاه و همین سفره ارشادات داهیانه واالحضرت غنی را تویتری ساخت
بدون آنکه بداند ریشه اعتصابات مردم سلحشور پشتون درکجاست و اساسأ این مردم با چه زبانی صحبت
میکنند ؟ ..
http://www.dailymotion.com/video/x6em17p

جالب ترین و درعین حال مجهول ترین بخش این سناریو آنگاه بوده است که برخی از حلقه ها و مهره های
افراطی بصورت جمعی شعار ( لر اوبر واړه یودی ) در حالی شعار حمایت از پشتونهای (لر) سرمیدهند
که خود برای پیش برد زندگی روزمره خویش دست به گدائی میزنند امادمحم اسمعیل یون رهبر این

آرکسترکمیک حین سخنان ناب و مشکل گشایی که ارائیه میفرمود در حالی از تحریک احتجاجی
پشتونهای آنسوی مرز اعالم همبستگی نمود

که وی با بیان یک خاطره از دوران کمپاین انتخاباتی و حمایت از تیم تحول وتداؤم بصورت صریح و
شفاف در مقابل اشرف غنی احمدزی بیان داشته بود که من درمقابل اشرف غنی که کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری بود و درخطاب به من گفته بود که ما برای تو نیازداریم تا چه زمانی از من حمایت
خواهید کرد ؟ من در پاسخ گفتم که از اینکه به گفته آقای یون ائتالف شمال مخالف افغانستان اند اگر تو هم
همراهش یکجاشوی مخالف توهم خواهیم بود ،

همچنان آقای اسمعیل خان یون که گفته میشود شخصأ کتاب دوهمه سقاوی را که مانیفیست پروژه ء قتل
عام مردم افغانستان شناخته شده است از رهبران کوزه پشتونخواه مانند اسفند یار ولی و محمود خان
اچکزی را یاد آورشد که ما آنها را نیز که الگوی خود می دانیم  ،اگر آنها نیز با پنجابی ها یکجا شوند که

خوشبختانه تا هنوز نه شده اند آنها را نیز از دائره خود خارج خواهیم کرد  .جالب است که وقتی این
یادداشت را برشته تحریر می آوردیم مطبوعات پاکستان اعالم داشتند که اعتصابات پشتونهای آنسوی
مرزدیورند که جهت محکوم ساختن قتل نقیب هللا محسود که در شهر کراچی زندگی میکرد دست به
اعتصاب زده بودند برای یکاه به تعویق افتادند ....

