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 پلنګ در لباس ملنګ 
 

  مردم با حکمت ما ضرب المثل های زیادی دارند که حقانیت آنرا ګذشت قرنها به اثبات رسانده است. یکی از آن  
ضرب المثل ها » پلنګ در لباس ملنګ« است. عده از قلم بدستان کشور با ژست های خیرخواهانه در تبانی با دشمنان  

نام دفاع از قوم، بر وحدت خلقهای ما یورش میبرند و مانند طالبان و با کینه بیشتر از طالبان،  کشور و مردم ما، زیر 
 .اعتبار حکومت افغانستان را صدمه میزنند

وقتی شاه آمان هللا ګرایش به اصالحات و دادن آزادیهای فردی، سیاسی و مذهبی از خود نشان داد، از درون جامعه  
ند که: آزادی در سیاست و دین وجود نه دارد و توزیع تذکره که باالترین سند برای حقوق کسانی سر بلند کردند و ګفت

 .شهروندی است، منع قرار داده شود
نخبه های« روشنفکر ما این کمپلکس های عقده ها رئیس جمهور افغانستان را انتقاد میکند که چرا پیشنهاد انتخابات  »

 را در زور آزمایي های سیاسی و قومی محتمل از آنها سلب میکند؟  زودهنګام را طرح میکند و چرا چانس آنها
نخبه های روشنفکر!!!« ما انتخاباتیکه در شرایط جنګ و نا امنی و تهدیدات طالبان برګزار ګردید، مبناء قرار  »

ینده تمام میدهند و دایر شدن انتخابات را زیر نام »دوام قدرت رئیس جمهور« مانند طالب رد میکنند. این است نما
عیار استبداد ! کجای این »نخبه« به روشنفکر میماند. وقتی یک روستایی بیسواد میداند که یک حکومت انتخابی بد  
از حکومت کودتاچی، دیکتاتور و مستبد »خوب« و حکومتی که در نتیجه معامله بوجود می آید، بمراتب خوبتر است  

 .بهتر است  و یک انتخابات ناقص از عدم انتخابات به مراتب
شکی نیست که انتخابات افغانستان با دشواریها همراه بود. وقتی رئیس جمهور امریکا بعد از قرنها تمرین دموکراسی 
مانند عبدهللا عبدهللا نتائج انتخابات را نمی پذیرد و آنرا مملو از تقلب میداند، وقتی در هند در جریان هر انتخابات دهها  

باتی جان میدهند، ولی نه امریکایی ها و نه هندیها مانند »روشنفکر افغان«از انتخابات انسان نسبت تنش های انتخا
بمثابه یګانه راه و رسم مشروع حاکمیت رو ګردان نمی شوند. چون انتخابات ولو با کمی و کاستی نمایانګر اراده  

 .مردم است. کم مانده که »روشنفکر!!!« مانند مالی لنګ نکاح صغیر را روا بدارد 
متعصبین خودخواه، قوم فروش و وطنفروش خود ګل کوزه و ګوزه ګر و کوزه خر اند. خود شان قاضی اند، ضرورت  
عدم   و  مشروعیت  انتخابات،  نتائج  باشند،  کرده  انتخاب  شان  خود  آنرا  اعضای  ولو  نیست  انتخابات  کمیسیون  به 

 !!!«مشروعیت آنرا خود شان تعین میکنند. این است » نبوغ
طالب روشنفکر   مانند  هم  روشنفکر  چون  اند.  طالبان  جایگاه  و  سهم  غمخوار  حتی  میکند!  معجزه  ما  قومګرای 

پروتوکولی است، هر دو یک پشت و پناه دارند. اما با وجود آن »رهبر« ملیونی است، »ریشه دار« است، قلقله و  
امله بدست آورده نمیتواند. چون طمطراقش ګوشها را کر میسازد ولی رای پارلمان را با هزار ګدایی، سازش و مع

 .منفور قومی است که بنام آن دوکانداری میکند
روشنفکر« »مردم ساالر!« خواستار حکومتي است که رویای خود را در آن ببیند. نه کم و نه بیش !!! »روشنفکر« »

 نوشتن را یاد ګرفته ولی آداب معمولی را یاد نه ګرفته است. یک رئیس 
ست، متعصب، بی ریشه، قومګرا، مفسد و لجوج خطاب میکنند، چیزی که در شان خود میبینند جمهور کشور را فاشی

 .به رئیس جمهور افغانستان نسبت میدهند
این کژ اندیشان باید بدانند که مردم افغانستان راه دموکراسی و انتخابات رابرګزیده اند، چیزی که رئیس جمهور شان  

خال دارد.  تآکید  آن  بر  غنی  انقطاع دوکتور  بال  ادامه  هدفی جز  غنی  میکنند  ادعا  جمهوریت  دشمنان  که  آنچه  ف 
جمهوریت نه دارد. چنانچه در پیشنهادیکه به نشست ستانبول ارائه خواهد کرد، خود و معاونین اش در انتخابات آینده 

متعصبین و   شرکت نخواهند کرد. ادعاهای بی محتوا و پوچ دشمنان رئیس جمهور غنی مایه شرم و خجالت برای
 .دکانداران قومی و مذهبی است
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