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 :یوسته بگذشته فصل دوم بخش چهارم پ

ه در یک خطب جناب دمحم اشرف خان غنی فکر جهانیکبار دیگر دومین مت که امروزدرخبر آمده است 

. افاضات تازه ای ایراد فرمودند  پخش میگردیدل کابارگ خانقاه از  بصورت انالئنکه  خود  غرای

اگر تهدید های کردند و فرمودند که  یک هدیه بزرگ الهی یاد به عنوانو جهانگردی ریزم ودر آن از تو

گردشگر  ونیلیدو تا پنج م زبانیساالنه م تواند یبرسد، افغانستان م انیکشور به پا نیدر اتروریزم 

  .باشد یخارج
http://www.dailymotion.com/video/x5ul27e 

 

ده را دربیرون و درفضای که آگندمحم اشرف غنی رئیس وقتی این خطبه ای جناب متفکر دوم حضرت 

اشرف غنی یقین  حضرتجناب بیمار بودن متفکر دوم بر بیکاری توام با فساد بوده می شنیدند از فقر و

 . ج میبرد رن ناعالج روانی از بیماریی حاصل نمودند که واقعأ حضرت متفکر از دیر بدینسو 

 
نگی افغانستان را با ادبیات مدرنیته و پیشرفت چنان گفتیم حضرت متفکردوم جهان گذشته تمدنی و فره

و ایده آل های ذهنی ن فرمود که به یقین راه هزار ساله ای بکار است تا به آن تصورات فرهنگی بیا

سخنان اما مهمترین و درعین حال مسخره آمیز ترین بخش .تان رسید تاریخ چند هزارسال قبل افغانس

متفکر آنجا و آنگاه است که وی از وزارت خانه های معارف و تحصیالت عالی میخواهد تا نسل نو را 

با جنون میهن دوستانه ای چون وی پرورش دهند ، وبرای اثبات این فرمائیش سلطانی خود بالد درنگ 

 . هستیم ی محبت با این وطن ها .....و ما دیوانه کشور دیوانه هاست  افغانستان  هکبخاطری: می فرمائید 

http://www.dailymotion.com/video/x5ul27e


 
از اینکه غالبأ آن بخشی از سخنان اش که از قبل برای وی به عنوان یک مسوده ترتیب نشده باشد بدون 

جالب ترآنکه . شک معرف هویت اصلی و بیمارگونه اش میباشد که وی در محضر عام بیان میدارد 

سانسور شده است بصورت کامل همین بخشی از سخنانش وقتی از سوی دفتر رسانه ها به نشر رسید 

که اجازه نشر مستقیم سخنان رئیس اما وقتی جریان مکمل آن از سوی رادیوتلویزیون ملی افغانستان 

 از چشم افکارعامه پنهان بدارد توانیست آنرا  رسید نهبه نشرغنی را دارد 
 http://www.dailymotion.com/video/x5ujwet 

ی ها .....ما دیوانه که  یهرچند رئیس غنی با کمی تأمل قابل مالحظه توانیست سخنانش را با این جمالت

اما سانسور آن از سوی دفتر سخنگویی ریاست  بصورت عاجل تصحیح کند .هستیم محبت با این وطن 

و  متفکردوم جهان دمحم اشرف غنی حضرت  حکومت وحدت ملی افغانستان این شبهه را تقویت کرد که

غصه برمبنای ملی افغانستان درجلسات عمومی و رسمی با همکارانش رئیس افتخاری دولت وحدت 

 . عمل می کند کوچیانی   های

https://www.youtube.com/watch?v=kys0hmxRXi4&t=548s 
  به رسانه ها فرستاده شده است  ریاست حکومت وحدت ملی  ویدیوی که از سوی دفتر سخنگوی

جناب دومین متفکر گسک افسانه های سرم وقتی قصه ها و آنعده دوستانی کهشاید برای برخی از 

سخت بودن آن باندیشند  یجهان حضرت اشرف خان غنی را سربسته و بدون آنکه اندکی درباره جعل

رت  خطبه ء حضباشد تا بپذیرد که مبادا زبانم گنگ حضرت متفکر راست نه می فرمایند اما اگر این 

را با کمی دقت و با این فورمول که حضرت متفکر برای به حق جلوه دادن و غنی خان دمحم اشرف  آقا

جمالت خود کدامین واژه  بیان  نهادینه ساختن فرمائیشات خود از چه ترفند های بهره می برد و برای

ر حضرت متفکشیوه های انتخاب می نمایند خواهند توانیست اقأل در قلوب شان نسبت به ها را با چه 

 . شک وشبه ای ایجاد خواهندشد 
http://www.dailymotion.com/video/x5ujwlh 

وقتی آقای رئیس غنی می خواهد سخنانش را به عنوان یک حقیقت صد درصد  !ببینید عزیزان 

راست و درست بر بیننده و یاهم شنونده بقبوالند موضوع افتتاح سرک دره صوف ، یکاولنگ را به 

ماه پیش برای افتتاح سرک یکا ولنگ عنوان انگیزه آغاز این مبحث براه می اندازد و می فرماید که یک

از حضور رئیس نو پوهنتون امریکائی آقای آلند تشکرمیکنم ، آقای دیوید سیدنی دره صوف رفته بودیم 

همراهم بود و سفیر چین وهردو یش فورأ به فکر ازین بود که چطور یک پروازمستقیم از دبی و یا 

 .ه بتواند هرجائی دیگر یا آسیایی مرکزی به بامیان ایجادشد

http://www.dailymotion.com/video/x5ujwet
http://www.dailymotion.com/video/x5ujwet
https://www.youtube.com/watch?v=kys0hmxRXi4&t=548s&ab_channel=ARG1880
http://www.dailymotion.com/video/x5ujwlh


 
به فکر پروازمستقیم به دوکشور متحابه با این سادگی ارشد هیچکسی نه فهمید که چگونه مقامات  

 نه فرمودی که آیا میدان هوائی بامیان امادگی برای عقد چنین! یان می افتند ؟ آقای متفکر دوم جهان بام

برقراریی پروازهای خارجی به یکی از والیات قرار داد ها را دارد یا خیر ؟ و راستی موضوع 

 وهنتون امریکایی دارد ؟ پافغانستان چه ارتباطی با وظائف رئیس 

 
 


