
 !انتخاباتی های سفر جلغوزه و دیپلوماسی         

 
         

 
 

د این است که حضرات های که ماداریم و علی االصول مردم هم باید داشته باشنیکی ازبد شگومی 

 و تفریحی  های انتخاباتی وقتی به سفر "بویژه داروغه های قصر دلکشأ و سپیدار " مقامات مسؤل 

میروند بنام بازگشائی پروژه های خورد وبزرگ بدون انکه بدانند چه وقت وبا چه آماده گی های الزم 

را ارشاد  و شعاری خطبه ای  مردم و درمیانی ازباید پروژه ای ، تعمیری ، و زمینی را بگشایند 

تزویر شعار های تکراری و آنچه را که صد ها مرتبه و و  دروغ گویی توصل به باو سر دهند  فرمایند 

خسته کن  ای اند بصورت مکرر و در میان شعارها وخطبه هبه مناسبت های مختلف افتتاح نموده 

چنانچه در اخبار جدید آورده اند همین یک هفته قبل حضرت دمحم . تکراری بازگشائی می فرمایند 

پروژه میدان هوائی خوست را برای تخاباتی نطی یک سفر ااشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی 

و مبتنی بر  لی بصورت دروغینچندمین بار بازگشائی نمود اما این بار با این تفاؤت که انگیزه اص

آقای اشرف خان غنی در تمامی دنیا به درجه اول که به فرموده ء بود  تولید جلغوزه ارقام غیر واقعی 

 .بوده اند 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVeRIkEnt18 

الزم است از چه پیش زمینه های هوائی آقای اشرف غنی بدون آنکه بداند برای ایجاد یک کوریدور 

همان را کوریدور هوائی ه هدایت من برای تان این است کخواست که والی خوست حکم خان حبیبی 

 ! !فراهم آورد دوستان بازگشائی گردیده است میان خوست و جرمنی نیز به هنکابل و کندهارگونه که از

 
آورده که جهت شنیدن این گونه حزوعبالت رئیس دمحم اشرف غنی گردهم نیز مردم فقیر و عوام الناس 

با شور و  ستند که اصأل کوریدورهوائی چیست و برای چه هدفی گردهم آمده اند نه میدانیو ندشده بود

رئیس جمهور منتخب مردم  دروغین منبراز کهرا ذیان گونه رئیس غنی ت هاظهارا چنین  تمام  شعف

https://www.youtube.com/watch?v=ZVeRIkEnt18


با شعار های ممتد و نعره ایراد می فرمود افغانستان و سر قوماندان اعلی نیروهای مسلح کشور خطبه 

همین میدان هوائی خوست قبأل زیرا میگویند دروغگو حافظه ندارد ، . های تکبیر بدرقه می نمودند 

ود که خبر آن در مردم فقیر آن والیت افتتاح و بازگشائی شده بدر اوج احساسات گذشته های ودرسال 

 . مطبوعات منطقه وجهان پخش ونشر شده بود 
https://www.youtube.com/watch?v=GVt1rs1-Es8&t=2s 

با استفاده از طیاره شرکت هوائی کام ایر داروغه ارگ دمحم اشرف غنی اما با تفاؤتی که در آن هنگام 

آریانا  ن مرتبه با استفاده از شرکت ددر میدان هوائی که تازه بازگشائی نموده بود خطبه خوانده بود و ای

 . مراسم بازگشائی را طی شعار های نو ووعده های کاغذ پیچ انجام داد هوائی شرکت  افغان
https://www.youtube.com/watch?v=YJTnlZO4_tg 

قرئت مافیائی نظام با نه تنها أ باوردارم که این قلم اکید یم هرچندبه هرصورت ازاین حرفها بسیار داشت 

عبارت از  آنکه لوازم ضروریی  همترین یکی از م فراهم آورییافغانستان بدون ال اقتصادی که درلبر

 تحکیم پایه های  مجموعبلکه در عدالت و برابری واقعی انسانی ممکن نیست  میباشدرقابت آزاد 

تقالل راستین در در جوامع انسانی با روح عدالت واقعی و اساقتصادیی بازار آزاد نظام هرگونه قرئت 

و باید ساخت  د نظام اقتصادی یا بازار آزااما با این فرضیه که ناگزیر باید این چتر . تضاد میباشد 

رئیس منتصب امریکا برای افغانستان چه باید میکرد ؟ بدون شک این پرسش اصوأل آقای غنی به حیث 

نیز  را  من ذهن  وو باید خطور کند عه خطور میکند در نزد هر مصلح جامیکی از سواالتی است که 

خوست تعلق  خود با مردم شجاع و غیوربویژه آنگاه که  ه می آزارددی جامعنوان یک شهروند عابه ع

سالم آنچه را جناب آقای دمحم اشرف مرا مؤظف میسازد تا با درک از روح انتقاد دارم که این وابسته گی 

تفاوت بسیار دارد  انتقامبا  انتقادمن باوردارم که . نشان دهی کنم  اما نداده است  غنی باید انجام میداد

برای حل انتقاد وی  هرنوع  هرگاه منتقدی راه حل علمی و خردمندانه ای نداشته باشد بدون شک 

و هر اسلوبی به اریکه قدرت  به هر شیوه ایمشکالت و دشواری ها نه بلکه انتقام از کسانی است که 

چه  دارای  ثابت کند کهمیدهد  اید چنانچه شعار استقالل و عدالت اشرف غنی ب آقای. آورده شده اند 

زیرا بدون بوده است ؟  در حوزه دولت جمهوری اسالمی افغانستان لفعل با بالقوه و  رفیت هایظمقدار 

در صورت یستی توقعات مردم را بلند برده وتشخیص چنین ظرفیت ها سردادن شعار های پوپولتعیین و

در . دروغگو می شناسند پوپولیست وحیث یک رهبربردم آنرا م ، آنهاعدم رسیدگی به نیازهای اولیه 

ای از  ک بسته اتخاذ میکرد و آنگاه که یقبل از افتتاح یک پروژه باید آمادگی های الزم را  گام دوم 

درحالیکه با . در جریان عملی قرار میگرفت  بصورت واضح وروشن بازگشائی مینمود خدمات را 

خوست  ی ازبا خوابهای کوریدور هوائ نه تنها افتتاح چند مرتبه ای میدان هوائی خوست هیچ مسافری 

به مشاهده نه نیزکابل به تا از خوست  از جلغوزهکوچکی با بسته ای  بلکه  به چشم نه میخورد  آلمانتا 

 مکان های شائی میگردید قبأل سیستم را دار ، این میدان هوائی بازگکه وقتی  ضرور آن بود. یرسند م

و دیگر لوازم ، تأسیس دفاتر شرکت های هوائی انتظار ورود و ، ایجاد سالون های  فرینامس بازرسی

چنین خطبه هاو شعار های  الحمدهلل از برکتجریان میداشت درحالیکه تأسیس و آن بصورت عادی 

 . !! مسائل و لوازم خبری نیست   ایناز انتخاباتی 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GVt1rs1-Es8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YJTnlZO4_tg


نسل های دیگر بالنوبه برای هربار افتتاح و بازگشائی نگه داشته اند تا  را شاید این گونه بازگشائی ها 

ناب از سوی دیگر ج .!!چنین افتتاح های مسخره آمیز باشد ای شعار همشغول سردادن چندین مرتبه نیز

حوزه در که  مانند وزارت خارجه وغیره ی توظیف نهاد های بجایدمحم اشرف غنی وقتی به وجد می آید 

وی موظف میسازد تاوالی خوست راخان یک مأمور محلی مانند حکم  مسؤلیت دارند سیاست خارجی 

باز گشائی  کندهار به هندوستان هوائی را مثلیکه از کابل وریدورارگ کو مطابق به هدایت مستقیم

 . مساعد سازند نیز (جرمنی )خوست به د ازگردی

 
ر جهان ویکی از استادان حوزه جامعه شناسی برعالوه اینکه آقای دمحم اشرف غنی خود را دومین متفک

میداند از همان پایه گذاریی رژیم مافیائی موسوم به حکومت موقت تا اکنون که خود ریاست حکومت 

دقیق شناخته باشد با  بصورتوظائف هر نهاد مسؤل را لزومأ وحدت ملی افغانستان را بر عهده دارد 

 در نشه و توهم  رئیس منتصب امریکا برای افغانستانکه حضرت دمحم اشرف غنی  دریغ و تأسف

حقوقی وجامعه شناسی نیز به مانند  مسائل از  شناخت اشچنان فرو رفته است که قدرت پوشالی 

را  حضرت پیامبر  نواسه (رض )حضرت امام حسین  که میباشند  شرعیوعلوم دینی در اش مطالعات

 بود ،  وخواند ی یک نوشتار نواسه ء خدا نامیدهرواز

 

  !اشرف غنی و افتخار بر دیوانه گی  دمحم                     
مسخره ترین سخنی که بنام جوک تاریخی در زندگی سیاسی حضرت داروغه به ثبت رسید همانا 

 .افتخار بر دیوانه گی است که وی بصورت واضح آنرا عامل اجرای کارهای بزرگی نامیده است 
https://www.youtube.com/watch?v=EYpUc4hrMfo 

گویا داللت را انجام داده است که بزرگی های اما هیچکسی ندانیست که حضرت اشرف غنی کدام کار 

 یوانه باشد ؟ باید دلزومأ کند ؟ و اجرأ کننده ء آن  بر دیوانه گی اش می

 !  منتقدین تحقیر شده و اشرف غنی                          
در یک جامعه دموکراتیک و مردم ساالر میتواند به عنوان نمود عقاید و نظریات با  برخورد صریح 

وری بارزی از آزادی و دموکراسی متعهد تلقی شود اما این فرآیند جامعه شناسانه نیاز به صداقت و د

گاه اختالفی هست و آنرا باید نعمت الهی دانیست و نه میتوان آنرا ناراحت . از هرگونه ریأ کاری دارد 

اما با تأسف وقتی اختالف نظر ها به متلک پرانی مبدل شوند حاضران در جامعه و کننده تلقی نمود 

ا بر مالک  کارگزاران جامعه عملکرد های  نسبت به میتوانندالن سیاسی نه ناظران بر عملکردهای فعا

 . حساب باز کنند و شخصی ی زرگری چنین اختالف ها
https://www.youtube.com/watch?v=ed_lN4juI6k 

و سرور با خوشی وزیری که  ای  متملق و تحقیر شدههای  روزی یکی از چایدار باشی حکایت است  

ناظر وزیر شخص از آن با شخص آشنای برخورد و  ها در میان پِلهاز پِله های اتاق وزیر پائین می آمد 

نشود که وزیر به تو روی  خیریت خواست انشأ هللا ؟امروز بسیار خوش هستی ! اظرآغا ن پرسید ،

وزیر ناظر درحالیکه نه میتوانیست از یک سرور تحقیر آمیزی که  خوبی نشان داده است یا چطور ؟ 

فالن ...امروز وزیر صاحب برایم گفت که های ! بلی ، قربان : درحق اش داشته است پنهان دارد گفت 

https://www.youtube.com/watch?v=EYpUc4hrMfo
https://www.youtube.com/watch?v=ed_lN4juI6k


جالب آنجاست که شخص دمحم اشرف غنی نیز خود با اظهارات غیر گم هستی ؟ و فالن شده کجا ....شده 

 واقعی و توهم زا فراهم آورده است 
https://www.youtube.com/watch?v=LwU1LD2g6Gk 

های روشنی برای حافظه اش خدا را گواه می آورد که برخالف واقیعت  " اشرف غنی "  زیرا وی

را که یکبار ببیند فراموش ء کسی چهره  هرگز گویا خداوند برایش چنان حافظه را اعطا کرده است که

این سخن چنان مسخره بود که !! وعده ها نه میکند و نه هم مانند والی صاحب ها ووزیر صاحبان 

شخص رئیس حکومت وحدت ملی نیز پس از بیان آن به صورت آشکار و در محضر صد ها تن از 

  .!!خندید تا مردم بپذیرد که شوخی میکند به صورت قهقهه حاظران جلسه 

 
حکایت به اختالف نظرهای آن پیر مردی که در خیمه تحصن بر ضد دمحم اشرف غنی نشسته است و  اما

ت مانند اظهارات آن ناظر وزیر با دل آرام اختالف نظرهای خود را با دمحم اشرف غنی بیان میکند درس

وی در عین حالیکه در کمپاین صحبت های تلفنی دمحم اشرف غنی بوده که غم اش واست که تمامی وهم 

با می شنید اما از ورأی امواج تلفن انتخاباتی برایش خدمت میکرد و آنگاه وی نیز صدای مبارکش را 

ت و این را بزرگترین مشکل اشرف غنی میدانند دریغ که اکنون از دیر بدینسو صدایش را نه شنیده اس

دمحم اشرف انتخاباتی مسخره آمیز  سفر های ما وقتی این نوع !چه مشکل بزرگی و چه درد عظیم ملی ؟.

فریب با شعار های چگونه  ا مشاهده میکنیم و می بینیم که غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان ر

از مسائل اصلی که همانا حق تعیین سرنوشت انسان باشنده سرزمین افکار عامه را  اش پوپولیستی آلود 

ره آمیز و بیگانه با با شعار های مسخمنحرف میسازد و به تصورش میتواند  افغانستان است 

های توسط کوریدور هوائی والیت خوست و پکتیا  انتقال جلغوزه نولوژی مردم افغانستان مانند ترم

مهم شرکت خطیب العالمی جرمنی و اروپا چند صباحی را به حیث یکی از شرکای هوائی وزمینی به 

را قبل از و هذیان آلود  پریشان سپری نماید این خواب های در افغانستان خاورمیانه بر اریکه قدرت 

تن به واقیعت ها دهد و از اش وارونه تعبیر گردد  فیاییماآنکه تالش های وی از سوی دیگر همکاران 

امروز این دروغ بزرگ را  گمان می فرمائید که توانیستید زیرا اگر .شعار های مسخره آمیز دست کشد 

نید فردا و بر مردم بقبوالافغانستان  مردم   عمومی و فقر  از تنگدستیبا استفاده  بنام دیپلوماسی جلغوزه 

را بنام بازگشائی بخشی از بیت الخال های میدان هوائی  نمائیشی کمیک  پس فردا که همین سریال 

    .فرمائید نام آنرا دیپلوماسی بیت الخال ها خواهید گذاشت  افتتاح میخوست 

  
                                                                                                                   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwU1LD2g6Gk

