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قادر آسیابان

تکاپوی کم عقالنۀ عبدهللا عبدهللا
عجب است ،عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیۀ اسبق حکومت افغانستان ،سعی زیاد می نمود تا با مصارف هنگفت از پول
های غارت شده ،با آراستن ظاهر و سر و پای خود فقدان توانایی های کاری اش را بپوشاند ،که نمی شد و قد و قامت
و حرکات مانکن گونه اش خامی های مسلکی و فکری او را واضح می ساخت.
حال که به هدایت و رهبری بزرگان مافیائی و چپاول گران ثقۀ کشور عمل میکند؛ چپاول گران مانند :هریک اسماعیل
خان هرات ،دوستم گلیم جم ،حامد کرزی ،خلیلی و محقق ،ضیای مسعود دزد و قاچاق بر دالر ،ظاهر قدیر بدماش،
گلبدین راکتیار و لطیف پدرام تجزیه طلب و دیگران که هریک به استناد اسناد موجود در نزد مردم ما ،دوسیه های
ضخیم غارت ،کشتار جمعی ،تجاوز ،غصب دارایی های بیت المال و اشخاص ،جاسوسی برای کشور های خارجی
و با دریافت وجوه به منافع ملی افغانستان پشت میکرده اند .این ها اند که برای عبدهللا پالن می سنجند ،این ها اند که
میزان سنجش خیر و شر کشور و مردم ما را می خواهند بدست داشته باشد.
و اما عبدهللا را نگاه کنید که چه قابلیت بلندی !!...را حایز است ،این آقا با اینکه چند سالی وزارت خارجۀ کشور ما
را امر و نهی کرده است ،با اینکه صالح الدین ربانی – فرزند همانیکه تمام دار و ندار اردوی کشور را به پاکستان
"اهدا" کرده است  -وزیر خارجۀ سابق و نیز آن "تحصیلکردۀ" تیم یعنی مجیب الرحمن رحیمی که روزی در پروگرام
"پرکار" بی بی سی وطن ما و تأریخش را جعلی خواند ،همه امکاناتی اند که در اختیار این مردک قرار دارد ،ولی
موصوف با جهالت تمام شناسایی اتحادیۀ اروپا از کامیابی محمد اشرف غنی را محکوم نمود ،و با نامه ای به تمام
سفارت خانه های کشور های خارجی مقیم کابل نوشت – انگار هدایت !!...داد  -که از شناسایی کامیابی محمد اشرف
غنی امتناع کنند !!...عجب فرمانی!!...؟؟ عجب هدایتی!!...
این پسرک مهمترین و ساده ترین و هم اولی ترین اصل را در ارتباط به شناسایی حکومات نمی شناسد؛ حق شناسایی
دول و حکومات از صالحیت های مهم ،عمده و جدیی دولت هاست که بر اساس نوع ستراتیژی همان کشور و اهداف
دور و نزدیک آن ناظر بر تحوالت حکومت مورد شناسایی ،با دقت و ارزیابی زیاد تعیین و اعالم می شود ،هیچ
دولتی به فرمایش و دستور کدام ارگان و شخص دیگری از این صالحیت خود چشم نمی پوشد.
این عملیۀ شناسایی امری نیست که به خاطر چین جبین عبدهللا گک ،تغییر داده شود و یا آن دولت ها و سفارت خانه
های شان به گدایی پسرک لبیک بگویند مگر آنکه از قبل طرحی ،پالنی بنابر جور آمد های منافع آن کشور بوسیلۀ
گل مرجان ،پی ریزی شده باشد.
این شیوه ،طرز تفکر جنگلی و صحرایی عبدهللا و متحدین تبهکارش را بازگو میکند ،که گویا هر کاری بدون اصل
وضابطه ای و بدون رعایت کدام طرزالعملی و توسط هر کسی قابل اجرا است و به مراعات کردن دستاورد های
مدنیت انسانی که طرز کار و زندگی را مدنی می سازد ،نیازی نمی باشد...
بر بنیاد همین شیوه است که این آقایون باند پرداخته شده را نام "حکومت موازی "!!...گذاشته اند ،معلوم می شود که
جنابان به ساختن یک دولت هیچ آشنایی ندارند ،تصور می نمایند که ساختن یک دولت به اندازۀ "از بین بردن" و
تخریب کامل آن آسان خواهد بود ...که در این اقدام دومی هم اربابان منطقوی شان و هم خود آقایون تجارب کافی و
ید طوال دارند .این نامحترمان که از اول کار منافع حرام و نامشروع شان را لباس "قومی" پوشانیدند و چند سالی
نفرت و بدبینی قومی را میان مردم ما پاشیدند اما در نتیجه نتوانستند تن و روی سیاه و گناه آلود خویش را بپوشانند
و مردم ما حال به این دزدان جان ،مال ،وطن ،حقوق ،آرامش و ...شان قطعا ً باوری ندارند این جنگ ساالران آرامش
مردم ما را از درون برهم زده اند و با پول های دزدی شده حتی بعضی از تحصیلکرده های خود فروش را نیز
استخدام نموده اند تا برای آنها و امیال و اغراض شان دالیل و معادالت علمی !!...ارائه دهند ولی حتی همین
تحصیلکرده های مزدور هم قادر نگردیدند ،و قد و قوارۀ وحشتبار بیسوادی ،صحرایی و جنگلی راه و رسم و امیال
زورمندان چپاولگر را پنهان کنند.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

به همین جهت است که هرج و مرج و انارشی ،به خوبی و آسانی بی سوادی آدم ها و وحشت نیات شان را پنهان
میکند و در هرج و مرج فریب و عوام فریبی به سادگی به کرسی می نشیند ،همین است که عبدهللا و همدستان اش
راه انارشی را برگزیده اند.
اما دگر حاال دیر است ،مردم ما این شبخونگران را شناخته اند ،مردم ستمدیده ما اگر امروز در بی امنیتی به سر می
برند و اگر شکم سیر ندارند اگر سر پناهی ندارند که در آن شب و روز خود را به سر کنند ،به دلیل نابکاری ها و
فجایعی است که همین دزدان به عمل آوردند .این ها برای تحقق حرص و آز خود حتی حاضر اند وطن ما را با
اندیشه های خطرناک اشخاصی چون لطیف پدرام پارچه پارچه نمایند.
مردم ما دگر این اشخاص را به صورت تمام قد شناخته باشند ،نباید دگر فریب آنها را خورد ،این ها اگر باز دست
پیدا کنند ،بیشتر و بیشتر خون مردم ما را خواهند مکید.
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

