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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۲/۲۱

حمید عبیدی

پاسخ به عمران آنچنانی کرپٹ جھوٹا
شما نه محصول فرهنگ پشتونی هستید و نه پنجابی و نه هم اسالمی  -شما و همقطاران تان
محصول افعال دور ٔه استعمار بریتانوی هستید .زمامداران ملکی و نظامی پاکستان نه تنھا تا گلو
در فساد غرق اند ،بل بیماری فساد را در سراپای جامع ٔه پاکستان نیز پخش کرده اند .به عالوه،
دولت پاکستان نمون ٔه عام و تام یک دولت دروغگو است .
پشتون های قبایلی و همه اقوام دیگر افغانستان هیچگاه نه به انگلیس ها و نه هم به کدام قدرت
دیگر سرتعظیم خم نه کردند و خم نه خواهند کرد .کسی هم که به نوکر استعمار سر خم کند ،نه
خواهد توانست نزد مردم افغانستان جایگاه قابل احترامی داشته باشد.
واقعیت این است که نیروي علمي  ،تخنیكي  ،صنعتي و اقتصادیي كه برتري ستراتیژیك استعمار
را تأمین میكرد  ،شگفت انگیز و اما اخالق  ،اندیشه  ،سیاست  ،كردار و اهداف استعمار فساد
آور و نفرت انگیز بود  .همین تضاد اثر ژرف و دیرپایي بر روان  ،عقول و قلوب افغانھا و از
جمله مردمان قبایل آزاد آن سوی دیورند ،در چه گونه گي برخوردشان با مجموع فرهنگ و مدنیت
غربي برجا نھاده است  .در طي سدهٔ اخیر نیزبار بار بر این زخم كھن نمك و تیزاب پاشیده شده
است .از سوی دیگر استعمار نو نیز با ابزار گوناگون کوشیده است تا مردمان کشورهای عقبمانده
را از دستیابی به آن چه که میتواند آنان را قادر به پیشرفت و ترقی بسازد ،محروم نگھدارد .اسیر
نگھداشتن فکر و ذهن مردم در چھارچوب دگم ها و تعصبات و تکفیر تفکر آزاد ،مستقالنه و
انتقادی ابزار مھم این سیاست است .
آقای آنچنان ،مطمین باشید روزی که مردم از این وضعیت رهایی یابند ،دیگر شما و امثال شما
را تف کرده و به دور خواهند انداخت« .جنبش تحفظ پشتون» همین اکنون شما و امثال شما را
تف کرده است .

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

آقای عمران آنچنانی ،ما این را میدانیم که در افغانستان چه وضعیتی حاکم بود و از چی زمانی و
چی گونه و چرا این وضعیت حاکم شده بود .وضعیت امروزی را نیز میدانیم و این را هم میدانیم
که در پس گپ های شما چی اهدافی نھفته اند .
+
از استعمال لقب خان برای عمران خودداری ورزیدم چون او عزت شمل ٔه خانی را بر زمین زده است.

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

