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 ها تفاوت دارند  مسایل اشراف و توده
 

شناسید چقدر تفاوت دارد. در آن افغانستان  عبدهللا سر بزنید و ببینید که افغانستان او با وطنی که شما می هٔ به صفح
هایی که کودکان خود را در بدل   اند، خانواده فروشند غایب شان را می های  شود، کسانی که گرده آدم گرسنه دیده نمی
شوند خبری نیست، حریم خصوصی  بازان و افسرانی که ترور میاند حضور ندارند، از سر نان به بازار برده

  های اخیر مورد تعرض قرار گرفته است، آن دختران مبارزی که از خانه  ها و افراد "نااشرافی" که در ماه  خانواده
با جا عبدهللا   شان ربوده شدند و خالصه از آنچه برای مردم عادی مساله و نگرانی است، هیچ خبری نیست. یک  های

مداران مهیا کند یا کسی در   تبلیغ را برای سیاست هٔ صداست. جایی که تیم ورزشی افتخار بیاورد و زمین  مردم هم
شود و او  اش با دنیای مردم افغانستان نزدیک می جا عبدهللا و جهان اشرافی دیگری مدال و جایزه بیاورد. آن هٔ عرص

 .گوید از آن اتفاق سخن می
نامه برای "مردگان شریف و بزرگ" نوشته    مشغول دیدار با اشراف  چون خود بوده، تسلیتها عبدهللا  باقی وقت

 .کند های "شریف و مهم" تمجید می  و از آدم
اگر به خشم آمده در  -های اخیر به خشم نیامده است  عبدهللا در هیچ یکی از این اتفاقات شوم و دردناک ماه

معاون پیشین او حمله شده و پسر انجینر محمد خان با یک  هٔ خانواد هٔ ناش تبارز نداده است. تازگی، به خا صفحه
هیچ کسی طالبان نباید تجاوز کنند و  هٔ اش کشته و خانم او زخمی گردیده است. این حمله جنایت است و به خان محافظ

بار بعد از   ی اولینخون هیچ کسی را حق ندارند بریزند. اما خشم اشرافی عبدهللا دیدنی و آموختنی است. او برا
عبدهللا چون "آن خانواده  هٔ سقوط کابل گفته است که "حمله به حریم خصوصی ناجوانمردانه است"، چرا؟ به گفت

 .محترم" است و پدر خانواده معاون عبدهللا بوده است

 
 .هللا بلند نشده بوداند، صدایی از عبد  اند چون "محترم و شریف" نبوده  هایی که تا امروز به گلیم غم نشسته  خانواده

کار   های محافظه  افتد و حتی صدای رسانه آیا شما در برابر ترورهایی که در گوشه و کنار افغانستان اتفاق می
اید؟ آیا از رنج دختران و زنانی که  دهد، از عبدهللا چیزی شنیده کند و سازمان ملل هشدار می المللی را بلند می بین

 جه و گم شدند، چیزی از عبدهللا شنیدید؟ها کشته، زخمی، شکن  درین ماه
کند.  شان فرق می های ها و خوشی شان مشترک نیستند. درد ها یکی ولی دشمنان و دوستان  وطن "نجیبان" و توده

داران،  اشراف است، به پول هٔ ممکن عبدهللا خود را متعلق به جمعی از شما بداند، ولی تعلق واقعی او به طبق
". بین شما و او بسیار فاصله است. به این فاصله خوب فکر کنیم. در گشودن گره کار ما را ها زورمندان و "نجیب
 .یاری خواهد رساند
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