ازکاروان چه ماند جز آتشی به منزل!
کابل در محاصره است !

میگویند شخصي به دکتر خانواده اش زنگ زد و گفت؛ آقاي دكتر! حال پدرم خيلي وخيم است لطفأ
بشتابيد و به دادش برسيد دكترنيز فورأ جواب داد ،من دوسيه پدرت را خوانده ام ،او در سالمتي
كامل است و فقط خيال مي كند كه مريض است .چند روز بعد که دکتر به او زنگ زد و پرسيد حال
پدرت چطور است؟ و پسر در جواب گفت؛ بلی آقای دکتر! پدرم خيال مي كند كه مرده است!

حتی اگر همه مدافعان وضع موجود و تمامی ايادی نظام کنونی حاکم  ،تمامی سرمايه داران و مالکان
صغير وکبير  ،دالالن و مفتخواران زر اندوز وع یا شی و اعيان تمامی شبکه های مبارکه جاسوسی
متحد شوند تا مانند سخن بسيار شگفت انگيزی که جناب دمحم اشرف غنی احمدزی دومين متفکر جهان و
يکی از وايسرا های افغان تبار اياالت متحده امريکا درحکومتی بنام حکومت وحدت ملی افغانستان در
برابر سوال خانم  Lara Loganگزارشگر برنامه شصت دقيقه شبکه تلويزيونی  CBSاياالت متحده
امريکا که سربازان شما هر روز کشته ميشوند آيا ميتوانيد بفرمائيد که اين وضعيت تا چه زمانی ادامه
خواهند داشت ؟ بر زبان نخواهند آورد  ،اين اظهارات را حضرت رئيس غنی در حالی و آنگاه ايراد
فرمود ه بود که يکسال از اقتدارمافيائی اش بنام حکومت وحدت ملی افغانستان سپری ميگرديد  ،وبا
سر بازار عتراف فرموده بود که تا تأمين امنيت کامل در افغانستان خواهيم جنگيد .
صراحت و ِ
https://www.youtube.com/watch?v=oy8q2sXuMdY

اما وقتی اين اظهارات مبتنی بر تواهمات خشک  ،بدون پشتوانه وغير واقعی از سوی فرد شماره اول
حکومت کابل را خانم  Lara Loganگزارشگر برنامه شصت دقيقه شبکه تلويزيونی  CBSاياالت
متحده امريکا استماع نمود  Lara Loganبال فاصله دربرابر اينگونه اظهارات پرسش اش را اينگونه
مطرح کرد که آخير اين کشتار تا چه زمانی ادامه خواهند داشت ؟ آقای اشرف خان غنی بازهم با
اضافه اين جمله که ما تا نسل های آئنده اين جنگ را ادامه خواهيم داد خانم  Lara Loganگزارشگر
شبکه تلويزيونی  CBSگفت گمان نه ميکنم که نيروهای امريکاومتحدانش تا نسل های آئنده در

افغانستان حضور داشته باشد  ،اشرف خان غنی بصورت قهرآميز اما در عين حال با ژست متملقانه و
پارادُکسيال گفت  :ما نيز نه می خواهيم که امريکا برای ما جنگ کند با شنيدن اين پاسخ دمحم اشرف غنی
خانم  Lara Loganگزارشگر شبکه تلويزيونی  CBSسوالی را مطرح نمود که شما دربرابر اين
اظهارات مخالفين تان که مدعی اند اگر کمک های مالی امريکا و متحدانشتا سه روز به دولت افغانستان
قطع شود و نرسند دولت سقوط ميکند چه می فرمائيد ؟

حضرت رئيس غنی فرموده بود که بلی از نگاه مالی درست می گويند ما نه ميتوانيم از لحاظ مالی بدون
کمک های امريکا شش ماه مقاؤمت کنيم  ،سپس از سوی خانم  Lara Loganگزارشگر شبکه
تلويزيونی  CBSپرسيده شد که آی براستی شما می فرمائيد که ما بدون کمک مالی امريکا تا شش ماه
دوام نه می کنيم ؟ و علت آن چيست ؟ حضرت رئيس غنی در پاسخ گفت بلی همين طور است
بخاطريکه ما پول نداريم ! اين اظهارات از سوی يکی از بلند رتبه ترين مقامات مافيای حاکم حاکی از
آن است که با تأسف و دريغ فراوان کودک بالغ شده موسوم به افغانستان که از هفده سال بدينسو با
تزريق هرنوع داروهای مختلف درحال نزع است طبيبان حاذقی را از هر قماش بر بالين اين بيمار
نحيف و درمانده شده ای در حال نزع فراخوانده اند تا اگر شود چند روزی وی را مورد استفاده قرار
دهند و واويالی مصنوعی سردهند .

آری ! هرکس آزاد است به تناسب حال و مقال  ،برای خودش نسخه ای  ،دارويی تجويز وسفارش کنند
 ،زيرا به قول شاعر يکی می مرد زدرد بينوائی يکی ميگفت که  :زردک می خواهی يا به قول آبراهام
لينکلن  Abraham Lincolnرئيس جمهور فقيد امريکا که می گفت اندکی از مردم را ميتوان برای
هميشه فريب داد اما نه ميتوان همه مردم را برای هميشه در دائره فريب اسيرساخت .

