حمایتت میکنیم پس هدایتت میکنیم !

ازکمترین نتائج نظام زرد مافیائی در افغانستان همین است که می بینید به شکل خونخواری دامن همه
شهروندان را گرفته است  ،خدا را شکر که تا اکنون با عدالت انوشیروانی گریبانگیر همه گشته و هیچ
یکی از شهروندان این سرزمین را بی بهره نه گذاشته است !!.

میگویند بااینکه انوشیروان سی هزارمزدکی را یک قلم کشتارکرد وسربُریدند چطورلقب انوشیروان
عادل گرفته است ؟ گفته شد که این لقب شریف به خاطر ان است که در قتل وغارت تبعیض قائل نه می
شد ومساوات را رعایت میکرد ومیدانیم که ظلم یکسانی هم نوعی عدل است! ظلم عادالنه!
https://www.youtube.com/watch?v=67e_NSBdgLs&feature=youtu.be

هشدار آخیراستاد عبدالرب رسول سیاف بنیانگذار بزرگترین پوهنتون افغانستان موسوم به دعوت ،
مالک شبکه بیست وچهارساعته یکی از شبکه های تلویزیونی که از برکت مساعدت های شرعی و
مذهبی کاباره های غربی و عربی مانند ُخمس وزکوة فعالیت دارند

و شخصأ نیز از بزرگان مسخ شده نظام مافیائی کنونی تشریف دارند از این گونه هوشدارها محسوب
میشود  .چنانچه آخیرأ مأموریت یافته بود تا با استفاده از فرصت حج عمره سری به تاقچه های
استخباراتی عربستان سعودی بزنند و مانع معامله ای شوند که پس از خیمه شب بازی های شورای
صلح و آقای همایون جریر در ترکیه که با چند تن از تجار و دالالن که سابقه ء تحریک طالبان را
داشتند وپس از سقوط رژیم طالبان ودر چندین سال مهاجرت به پاکستان سهمدار معامالتی همایون
خان جریر داماد گلبدین حکمتیار میباشند مورد اجرأ قرار گرفت
https://www.youtube.com/watch?v=QGjnM6SoUM8

این آقا همایون خان جریرداماد بیت شریف که درفن شریف جاسوسی که در قدیم آنرا ُچغلی نیز می
نامیدند مهارت خاصی دارد و به دنبال سقوط حکومت صد در صد شرعی طلبای کرام !!!و ایجاد
حکومت موقت که در تاریخ معاصر افغانستان ازاسالف و اجداد همین حکومت وحدت ملی افغانستان
محسوب میشود از چراگاه ها وعلفزار های آن می تغذیه میشود  .در تفاهم با حنیف خان اتمرکمیدیی
دیگری مانند سریال کمیک و دروغین موافقتنامه صلح با حزب اسالمی مورد اجرأ قرار دهند و زمینه
آنرا نیز فراهم آورند چ نانچه بسته ای پیشنهادی امتیازات به طالبان نیز روی همین محاسبات و در تفاهم
با مالقات های که میان حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و عبدالرحمن زاهد از طالبان جناح مال
رسول در عربستان صورت گرفته بود ترتیب و تنظیم گردید  ،.شاید روی همین بنیاد نیز گروهی از
ط البان برهبریی مال هیبت هللا آخند که مورد حمایت سازمان استخباراتی ارتش پاکستان میباشند در
برابر این پیشنهادات کامأل سکوت اختیار نموده اند زیرا سازمان اطالعات ارتش پاکستان که حامی
مستقیم گروه مال هیبت هللا آخند میباشند از این معامله استخباراتی آگاهی کامل دارند و میدانند که این
خیمه شب بازی کار چه مارمولک های میتواند باشد ؟
https://www.youtube.com/watch?v=2TzBW-yQMeg&feature=youtu.be

اما در همان روزهای که کنفرانس موسوم به پروسه کابل جریان داشت آقای منان نیازی بصورت
مسلحانه در یکی از مناطق غربی افغانستان ظاهر شد و بصورت مستقیم از صلح افغانستان با کلیمات
مبهم و گنگی اعالم حمایت نمود  .جالب ترین و واضح ترین سخنان در این همائیش سخنان دکتر
عبدهللا  ،عبدهللا رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی بود که اشارتأ از سفر دمحم حنیف اتمر مشاور امنیت
ملی و مالقاتش با گروهی از طالبان مال رسول پرده برداشت و این نوع مالقاتها را خالف منافع مردم
افغانستان دانیست.
https://www.youtube.com/watch?v=67e_NSBdgLs&feature=youtu.be

آری خواننده گان عزیز ! این بود تحلیل کوتاهی که از وضعیت عمومی کشور که صحنه های از
معتادان ثروت و شهرت را در کشور عقب نگهداشته شده ای که آنرا افغانستان می نامند به ترسیم
کشیدیم اما در عین حال نه میتوان این اعتیاد عمومی و مزمن را تنها کار کانگسترهای نامید که به
نرخ روز و حتی ساعتی جامعه عوض میکنند و هم رنگ هر جماعتی میشوند  ،بلکه در سایه همین
غرور کاذب و احساس معیوب اساسأ نهادی بنام دولت مشروعی وجود ندارد  ،آنچه که از سران مافیا با
نام دولت منتخب وحدت ملی مردم افغانستان شنیده میشود اظهارات خنده آورو مسخره انگیزی بیش
نیست  .نکته مهم دیگر اینکه در اینجا کاری به این نداریم که شعار دهنده چنین اظهارات مسخره آمیز تا
چه حد در اظهارات خویش محق است
http://www.dailymotion.com/video/x6g56e1

اما با توجه به اظهارات چند ماه قبل رئیس دمحم اشرف خان غنی در یک خطبه غرای که در میان
درماندگان والیت پکتیا ایراد می فرمود و گفته بود که شرم باالتر ازین کجاست که بودجه انکشافی
افغانستان بر گدائی استوارباشد ؟ از این اظهارات حضرت رئیس غنی آنهم در روزگاری کی هیچ
کشوری اعم از دوستان و دشمنان نه می توانند و یاهم نه می خواهند هبه ای و دیناری را بصورت
مجانی و بال عوض در اختیار درمانده گان و بیچاره گان قرار دهند و درپرتو چنین وضعیت عمومی
"سیأ "سی و اقتصادی آن ضرب المثل مشهورکشورما بر همه اهرم های فعال جامعه صدق میکند که
" حمایتت میکنیم پس هدایتت میکنیم ! "

به این ترتیب وقتی مناسبات جامعه افغانی را در تلسکوب علم اقتصاد و جامعه شناسی مورد مطالعه
قرار دهیم در جغرافیای بنام افغانستان ویروس زندگی دم غنیمتی روزمره و اعتیاد بر مصرف از
سالهای سال بدینسو تنه های مجروح اکثریتی از شهروندان کشور افغانستان را می مکد  .چنانچه می
بینیم همین سرکسی بنام صلح با طالبان نیزبرویت همین انگیزه ازبسترزندگی روزمره و" دم غنیمت "
نظام مافیائی سرمایه داری برپاشده است .

