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طارق ارسالئی

داکتر عبدهللا عبدهللا ِگله ات باالی چشم

اما...

دو روز قبل آقای داکتر عبدهللا عبدهللا در جریان صحبت میان جمعی از جوانان هوادار گروه خود با انتقاد شدیداللحن
باالی آقای اشرف غنی به شکل گله آمیز اظهار نمود که« :در دو سه ماه حاضر نشده که به همرای مه ببینه [منظور
از شخص اشرف غنی]" .همچنان داکتر عبدهللا عبدهللا کنایتا ً آقای اشرف غنی را "عصبی و بی حوصله" خطاب
نمود.
حامیان داکتر عبدهللا عبدهللا از عدم مؤثریت حکومت وحدت ملی و در مجموع از عدم تحرک جناب رئیس اجرائی
ناراض به نظر می رسند و در این اواخر انتقاد و فشار خود را باالی آقای داکتر عبدهللا افزایش داده اند و بنا ًء هر
زمانی که دیگ صبر مردم به غلیان نزدیک می شود معمول همین است که دولتمردان با استفاده از شیوۀ "انتقاد
خودی" آب سردی باالی احساسات مردم می پاشند و بدین گونه جلو غلیان مردم را می گیرند .ولی اگر این دولتمردان
با "احساسات مردم" بازی می کنند ،مردم نیز حق دارند تا "واقعیت ها" را به رخ اوشان بکشند.
به قرار بعضی گذارشات ،بعد از آنکه آقای رئیس جمهور و آقای رئیس اجرائیه گاه و بیگاه و به خاطر موضوعات
بسیار طفالنه به "جان ِکری" تیلفون می کردند باالخره آقای "جان ِکری" برای این دو بزرگوار توصیه نمود تا بمانند
"دو رهبر مسؤول" مشکالت ذات البینی خود را خود حل و فصل کنند.
به عبارت دیگر "جان ِکری" برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه اش فهماند که "دیگر مزاحم من نشوید" .حال چون
لین تیلفون داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا از واشنگتن قطع گردیده ،پس تریبیون انتقاد خود را به طرف ارگ چرخانده
است.
اما برای داکتر عبدهللا عبدهللا باید خاطر نشان شود که" :روزی که سند حکومت وحدت ملی را امضاء کردی باید این
را می دانستی که چوکی جناب خودت صرفا ً نمایشی است .ترا به خدا داکتر صاحب عبدهللا ،در کدام دولت در دنیا
(چی در گذشته و چی در حال) همین چوکی که خودت باالی آن تکیه زده ای وجود دارد؟
جناب داکتر ،خودت واقف بودی که این چوکی که باالی آن نشستی به شکل "فرمایش خاص" یا

Special Order

طرح و دیزاین گردید و توسط "جان ِکری" مفت و رایگان از امریکا برایت آورده شد ،با آنکه بهایی به آن نپرداختی.
اما با نشستن بر آن غرور و شرف و حیثیت خود و ملتت را در گرو گذاشتی .گذشته از آن جناب داکتر صاحب ،خینه
را خودت به میل خود بدست گذاشتی و با همین آقای "عصبی و بی حوصله" به حجله رفتی،
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 آیا خوی خراب اشرف غنی برایت معلوم نبود؟
 آیا در جلسات کابینۀ حکومت آقای حامد کرزی جناب خودت و اشرف غنی مداوما ً در پرخاش
تا سرحد فحش و نا سزا با هم نبودید؟
 جناب داکتر عبدهللا ،با احساس مردم بازی کردن کار نادرست است پس لطفا ً واقعیت پذیر
باش.
خودت حاال صرف دو راه داری :یا با همین "مردکه قاروک" بساز و دندان باالی جگر گذاشته و خاموش باش تا
دوران این عقد نامیمون تان به سر برسد و هر دو عالی جنابان این را نیز درک نمائید که افغانستان صد "سیال و
شریک" دارد و لطفا ً اندکی از حیا کار گرفته و بیشتر از این نگذارید که صدای جنگ و دعوای "انباق" ها به گوش
"نامرد" های همسایه ها برسد ،و یا هم صاف و ساده تحفه "جان ِکری" را بوسیده و دوباره برایش مسترد کن و صادقانه
برایش بگو:

«کاله دلکش است اما بدرد سر نمی ارزد».
طارق ارسالئی  -ایالت ورجینیا  ،امریکا
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