
 !غنی تویتریی رئیس  و شعارهای  حمایت ها                 

 

 

به قول  دیگو یم با آواز بلند  مؤذن مسجد دیشد و با کمال تعجب د یوارد شهر یمسافر میگویند 

 ریغمؤذن  نیگفتند؛ مؤذن مسجد مرده است و ا د،یعلت را پرس« اشهد ان دمحما رسول هللا »ها  مسلمان

تصور  دوستانش که ! به قول مسلمانان دیگو یعلت م نیبه هم م،یا اذان گفتن آورده یمسلمان است که برا

 !شده است لماننکنند مس

 

حاکمان نازپرورده و دست نشانده تنها مردان شعار اند که  نیکه ا ندیتصور نه فرماخواننده گان محترم ما 

 یفرصت چیگذارند تا اگر در ه یم لیبار افتتاح عمدأ و قصدأ ناتکم نیرا بخاطر چند یپروژه ا یگاه

صد تن  نیاقأل با گماشتن چند زندمدوا سا زشانیجنون آم یزدن ها غیرا با چ شیخو یروان ییمارینتوانند ب

قانون  کیزیدر ف . رندیگ یشیپ یگریاز د یکی یاجتماع یاز جوانان در حوزه کار در شبکه ها

و مختلُف  یاست؛ مساو یالعمل را عکس یهر عمل»: فرموله شده است نیکه چن میدار یشمول جهان

 ها ممکن است  العمل صادق است، هرچند که عکس یبه طور نسب زین یقانون در جوامع بشر نیا.«الجهت



 

 یریالعمل جلوگ از بروز عکس شتریگرانه ب قدر هم که با اقدامات سرکوب هر چه. بروز کنند ریخبا تأ 

 ریز عاست در جوام لیدل نیبه هم. شود یم شتریالعمل ب عکس یو انفجار یناگهان گردد، احتمال وقوع

تحلیلگران هنوز کننده بود ریگ غافل یاجتماع یها و انفجارها شاهد واکنش توان یهمواره م یکتاتوریسلطه د

ردی قوی مکه نه کشیده بودند و نقد به بررسی بدون مصرف را  تویتری  این یادداشت شعارگونه ایامور

تویتری ساخت ارشادات داهیانه واالحضرت غنی را و همین سفره پهلوان مانندی از همین خانقاه  و کلهی

صحبت اساسأ این مردم با چه زبانی  بدون آنکه بداند ریشه اعتصابات مردم سلحشور پشتون درکجاست و

 ..  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 

سرمیدهند  (لر)شتونهای در حالی شعار حمایت از پ (لر اوبر واړه یودی ) افراطی بصورت جمعی شعار 

 اینرهبر  دمحم اسمعیل یون وزمره خویش دست به گدائی میزنند اماخود برای پیش برد زندگی رکه 

http://www.dailymotion.com/video/x6em17p


تحریک احتجاجی  در حالی ازفرمود میکه ارائیه کمیک  حین سخنان ناب و مشکل گشایی آرکستر

 پشتونهای آنسوی مرز اعالم همبستگی نمود 

 

تداؤم  بصورت صریح و تیم تحول وکه وی با بیان یک خاطره از دوران کمپاین انتخاباتی و حمایت از 

که من درمقابل اشرف غنی که کاندیدای انتخابات بیان داشته بود  در مقابل اشرف غنی احمدزی  شفاف

ریاست جمهوری بود و درخطاب به من گفته بود که ما برای تو نیازداریم تا چه زمانی از من حمایت 

م که از اینکه به گفته آقای یون ائتالف شمال مخالف افغانستان اند اگر تو هم خواهید کرد ؟ من در پاسخ گفت

 همراهش یکجاشوی مخالف توهم خواهیم بود ، 

 

قتل  پروژه ء  دوهمه سقاوی را که مانیفیستکتاب که گفته میشود شخصأ همچنان آقای اسمعیل خان یون 

وزه پشتونخواه مانند اسفند یار ولی و محمود خان رهبران کمردم افغانستان شناخته شده است از عام 

اچکزی را یاد آورشد که ما آنها را نیز که الگوی خود می دانیم ، اگر آنها نیز با پنجابی ها یکجا شوند که 



جالب است که وقتی این . خوشبختانه تا هنوز نه شده اند آنها را نیز از دائره خود خارج خواهیم کرد 

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 

 

 

 

 

 

 


