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 ملت افغان یصدا

 
 

بعضی ها گفتند خریداری لباس داکتر عبدهللا رییس اجرایه کشور در یکی از فروشگاه های مفشن لندن نباید مخفی 
 عکاسی میشد و این کار داکتر عبدهللا مربوط به شخصیات فردی او میشود که چه میکند و چه نمیکند .

 نند در پاسخ باید گفت :اما به آن اشخاص که این عملکرد داکتر عبدهللا را شخصیات فردی میخوا
داکتر عبدهللا فرد عادی نیست ، فرد دوم مملکت است آن روزهای داکتر عبدهللا را بیاد بیاورید که سنگ خدمت برسینه 

یی میکرد و آن روزهای داکتر عبدهللا را بیاد بیاورید که تقلب صدا میکرد و اشک میریخت و خود را میزد و رای گدا
د و آن کشمکش های داکتر عبدهللا را بیاد بیاورید که جانکیری وزیر خارجه آمریکا برای رییس جمهور اعالن میکر

مداخله می آمد و داکتر عبدهللا چوکی دولتی میخواست و در مقابل با احساسات مردم بازی میکرد و میگفت یا ارگ یا 
 مرگ و خدمت ملت .

 
از زندگی خسته شدیم برای افطاری نان نداریم برادرکم  اشک او کودک افغان را در ذهن تان مرور کنید که میگفت ،

همراه ما سحری جنگ میکند که چرا نان زیاد میخورید مه فردا گرسنه میمانم و با دل پر از بغض میگفت ، قلم و 
کتابچه ندارم صنف هفت مکتب هستم چهارده مضمون دارم از فقر یک کتابچه دارم استاد مره میزنه که بی سلیقه 

 برای چهارده مضمون یک کتابچه داری .هستی 
آن ناداران راکه در ماه مبارک رمضان در تلویزیون های کشور تماشا کردید که غرور خود را بخاطر لقمه نانی فرو 

ریختند و همه ما تماشا کردیم و برای شان افسوس کردیم و در مقابل حیثیت ایشان لقمه نان را بنام این بنیاد ، آن نهاد ، 
 تجار برایش انداختیم . فالنی

آن کودکان را در ذهن تان بیاورید که عمالً در شهر میبینید کسی پالستیک میفروشد ، کسی موتر شویی میکند ، کسی 
سپند میکند ، کسی با دستان کوچک کراچی بر دست دارد و آن کودک را بیاد بیاورید که با دستان ترکیده نان آور 

 میکنیم .فامیلش است میبینیم و افسوس 
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آن یتیمان و بیوه های نیروهای امنیتی را بیاد بیاورید که گدایی میکنند و دولت حتی پول اکرامیه شهیدش را برای شان 
 نداده و دزدی کرده است .

آن معیوب اردوی ملی را بیاد بیاورید که دستها قطع ، پاها قطع ، چشمان کور و همین دولت او را رها کرده و 
 میدهد .معاشش را نیز ن

 و به همین ترتیب هزاران مشکالت .........
 اما ما ملت چه ساده گفتیم که در امورات شخصی کسی باید مداخله نکنیم ......

 هموطن اینجا اروپا نیست اینجا افغانستان است !
رهای خورد در اروپا کسی گرسنه نیست ، در اروپا کسی در هوتل کار نمیکند بلکه خارجی را برای هوتل داری و کا

و ریزه استخدام کرده اند ، در اروپا آنقدر کار است که شهروند اروپایی مانند اینجا که لوازم لیالمی را خوش میکنند 
آنجا اروپایی کار را خوش میکند ، در اروپا طفلش نیاز به قلم و کتابچه ندارد بلکه دولت آنقدر زمینه تحصیل را 

ج باال میرسد. اما در افغانستان استعداد ها بخاطر فقر کشته میشوند ، در اروپا برایش مساعد ساخته که کوشش تا مدار
نظامی اش بهترین زندگی دارد اما در افغانستان نظامی برای کشتن است ، در اروپا گدا از تنبلی گدایی میکند و شیوه 

زنانش مجبور میشوند گدایی  گدایی موزیک نواختن و رقص است اما در افغانستان سرپرستش کشته میشود و اطفال و
 کنند .

 اما برخالف هیچ گاه به اراکین و سیاسیون غربی توجه نکرید !
سیاسیون و اراکین غربی لباس های مفشن نمیپوشند تا انتقاد نشوند ، سیاسیون و اراکین غربی پیاده و با بایسکل به 

رد غریب کشور زندگی میکند ، لباس میپوشد و غذا محل کار میروند تا انتقاد نشوند ، سیاسیون و اراکین غربی مثل ف
میخورد تا انتقاد نشوند ، سیاسیون و اراکین غربی همیشه این مفکوره را دارند تا ابتکار کنند و برای وطنش پیشرفت 

 بیاورند تا در آینده خاین خطاب نشوند .
حالیکه ملت لباس را چه میکند نان ندارند ، اما در کشور ما برخالف ، اراکین ما لباس از فرانسه و لندن میخرند در 

اراکین ما صدها بال و بادیگارد دارند بیدون بال و بادیگارد راه عام ملت را مسدود میکنند و مریض همین ملت به 
خاطر عبور اراکینش که برایش رای داده اند تا خدمت کنند تلف میشود ، اراکین ما زمین و جایداد بیت المال را 

و برای خود قصر میسازد و وقتی ناداری را دید برایش مانند سگ لقمه نانی می اندازد و تصویرش را  غصب میکند
در فیسبوک نشر میکند و بعد بسیاری برایش ماشاهللا و سبحان هللا مینویسند در حالیکه از احساس غربت ملت که زمین 

سرمایه ملی خود شان لقمه نانی برای شان انداخته ،  و بیت المالش را فالنی و فالنی دولتی دزدیده بازی میکنند و از
اراکین ما ابتکار شان این است که خاک بفروشند ، تعصب را براه بیندازند ، با احساسات ملی بازی کنند ، ملت را 

 احساساتی کنند و بعد قدرت کنند و بالخره به فرانسه و آلمان و لندن سیاحت کنند عیش و عشرت کنند .
 تجار نیست ، هنرمند نیست ، ستاره فوتبال نیست ، نقاش نیست ، رقاصه نیست ، هنرمند فلم و تیاتر داکتر عبدهللا

نیست که بگویم هرچه میپوشد و میکند به شخصیات او مرتبط میشود بلکه او خادم این ملت است او از کدام درامد یک 
ایا داکتر عبدهللا آهنگ سروده که البومش فروخته  یورو میخرد و بعد شما آنرا شخصیات میخوانید ۹۶۰۰دریشی را به 

یورویی خریده ، ویا داکتر عبدهللا فوتبالست مشهور است که فالن تیم جهانی اورا  ۹۶۰۰شده باشد مفادش را لباس 
یورویی میخرد ؟ و یا داکتر عبدهللا بزنس دارد و یا داکتر عبدهللا بچه فلم است که  ۹۶۰۰خریده و مفادش را دریشی 

 فلمش به فروش رسیده و در پرده های سینماها پر رنگ شده و پولش را عیش و عشرت میکند ؟
هموطن این شخصیات نیست این حماقت ملت است که خونش را اشخاص مثل داکتر عبدهللا مینوشد و عشرت میکند 

یگفتیم که هنرمند است ولی ما در نادانی میگوییم که شخصیات است اما کاش داکتر عبدهللا آریانا سعید میبود م
شخصیات و کارش ، کاش داکتر عبدهللا بلگیت میبود و میگفتیم کارش مصرفش و شخصیاتش کاش داکتر عبدهللا سلیم 

 شاهین میبود و میگفتیم کارش شخصیاتش و مصرفش.
 اما داکتر عبدهللا نه هنرمند است ، نه تجار ، نه نقاش و نه رقاص نه مودل .....

رد دوم این کشور است کسی که با اشک رای و قدرت را از ملت گدایی کرد ولی آن گدایی را تجارت داکتر عبدهللا ف
فکر کرده و در مفشن ترین فروشگاهای جهان که پولدار ترین افراد غرب و اعراب آنجا میروند داکتر عبدهللا نیز 

 میرود .
 عجب منطقی داریم این شخصیات نیست درنده گیست .........
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