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 2016/  04/ 26 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 !شده است "هوشمند"دوباره که شاغلی کریم خرم شکر

 است: فتهگیکی از آقای داکتر اشرف غنی که  ت، میدیا به نشر رسیده اس درین روز ها دو دروغ شاخدار در

دیگری از شاغلی کریم خرم که دوباره "هوشمندی" خود را بشارت داده  "یرم! گانتقام قطره قطره خون مردم را می"

 است!

 در گیرد، و می دروغ کار زبان و را کر انداخته، فقط از خود را بریده و بیچاره اشرف غنی درین اواخر گوشهای خود

های مردم که  صداه ب تواند، و افغانستان گرفته نمی سر تا مضاعف  را در سر حالیکه جلو خونریزی های همه روزه و

که  ند خودزبان تتله مان دهد، بلکه نمی شنود، اما از استعفی بدهد، گوش نمی دارند این حکومت تفیلی باید ءتقاضا متواتر

 -م" گیر می قطره قطره خون مردم راگوید: "انتقام  می کند و می گیرد و " بی خلطه" فیر می گوید، کار پیهم دروغ می

اشد خون مردم قیمتی قایل به ب تواند، که اگر واقعا   و درحالیکه انتقام "یک قطره خون" مردم رانگرفته و نیزگرفته نمی

را به  ی خوداستعف ببوسد و یا به تقاضاهای مکرر مردم که باید استعفی بدهد قیمتی قایل باشد، باید دست )جان کیری( را

 نازی سنجش کرده  است، یک بینی خمیری نو مشروع خود برای دوام قدرت غیر کند و تقدیم کند، اما هردو را نمیاو 

 قرار:

 مشروع ملت وعده بدهد، به نمایندگان غیر اشرف غنی یک پَندک وعده های دروغین را مجلسین شورای ملی تا احضار

مصلحت شده، هم مجلسین غیر  سیاسی و این دیدار نتیجۀ در و چک چک کنند، بشنوند و قانونی آنرا غیر نمایندگان و

 ردوام غی اثر در هم برای اشرف غنی یک بینی خمیری ساخته شود! اما کنند و اعتبار پیدا قانونی نمایندگان دوام و

 رد رقصاند، خون این ملِت "بندی کیری( که پاکستان آنرا مانند یگ گدی لته ای میجان ) مشروع این حکومت ساخت

ه ب ت نخواهد کرد که بینی خمیری اشرف غنی رائکسی جر دریا خواهد ریخت و جال سیاست" عوض قطره قطره، دریا

تم دوس عطای نور و رشید کابل و شورای صلح در افندی جان و شورای نظار و عبدهللا جان و ق" پاشان سازد، زیرال  "امپ  

و از دوام  یرات همین بینی خمیری، ملیونها دالر بدست می آورندخ کدام از قندهار هر و برادران کرزی در شمال، در

 کنند.  آن حمایت می

 یک دیگ حلوای خاکی از اعضای آن، باید کرزی و صفت حامد...  هوشمندی حکومت خوش تجدید و اما برای خبر

کرزی که خود را  حامدشان پنهان است، پخته شود.  در ذخایر دالری آنها نشسته و خاکی که باالی نوتهای صد و گرد

چپن خجالت پیچانده، بیست بار بدست بوسی زعمای پاکستان رفت، اما آن "هوشمندی" که اکنون شاغلی خرم پیشنهای  در

حریف خود رواداری ه بگیرد، حاال آن هوشنمدی قالبی را ب آن کار وجود نداشت تا از چپن او زیر در آنوقت در میکند

ادامه بدهد و به نغارۀ  اغعمال ناشایست اش مشروع نیز به این حکومت نا صفت کرزی،... تامانند حکومت  کند می

 احکومت کرزی ب -آید تحت تصرف پاکستان در مداری گری طارق عزیز تازمانی برقصد که همه والیات افغانستان در

ومت صفت این حک... ضای جیب اعه که ب امریکا مفت از دریافت دالر نظامی پاکستان و نفوذ سیاسی و قبول زعامت و

 کیری(جان به این حکومت نامشروع ساخت ) را و انتقال همین هوشمندی خود کرد می و برادران کرزی میریخت، کار

دوام آنرا  باشد، و کند، چونکه به خونریزی مردم، مانند دورۀ حکومت خودش، بی تفاوت می خاطری سفارش میه ب

 را نیک نام بپندارد. خود تا میخواهد
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کیری( بدست مالزمین جان ) اینست که چون اختیار حکومت ساخت سفارش کسانیکه آرزومند قطع خونریزی میباشد

 15پلنگ" به تصمیم واشنگتن مربوط است، و واشتنگن  -گاو -و استعفی این حکومت "شتر باشد کیری( نمیجان )

 مقابل خیانت و در کند و ت پیدائاین حکومت جر پاکستان میدهد، لهذاه ( ب16 -طیاره جت )اف 15کابل و ه چورلکی ب

دهۀ  خان در دؤدا محمد بطور مثال، حکومت سردار -بگیرد شهامت ملت افغان کار های پاکستان از قدرت و چالبازی

نفری داشت، آنهم با  هزار 50حالیکه یک اردوی  گرفت، در بری کار مقابل تهدیدات پاکستان از اعالم سفره ب 50

را  یک ملیون نفر خود اما ملت افغان برای حفظ شرف خود قیام کرد و -طوسهای زنگ زده می و کارتفنگهای قدی

 آن وقت اما در -منازعه خاموش گردید از میانجیگری کار گرفت و پیش آمد و پاکستان به عذر -خودشان مسلح کردند

 (که اعضای آن مصلحت جیب خودکیریجان پلنگ( توسط ) -گاو-داشت نه یک ساختمان )شتر یک حکومت ملی وجود

 !؟می بینند نه مصلحت ملت را را

کدام و  برادرانش هر هزاره و کرزی و های پنجشیری و دوستم و ملیاردر نور وء اسمعیل خان و عطا حتی سیاف و
اریخ ت انتظار یک ناجی باشیم که در آن باید در همگی شان مصلحت جیب خود را می بینند، نه مصلحت ملت را، بنابر

 ن چند بار پدید آمده است اافغانست
 و من هللا التوفیق.
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