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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٢۶
 

   در ميان تاجکان"عبدهللا"شھرت و اعتبار سير نزولی 

  
  عبدهللا عبدهللا مصروف عيش

نه به خود اعتقاد دارد . راتی کابل يکی از بی پرنسيب ترين انسان ھای دنياست رئيس اجرائی دولت مستعمعبدهللا عبدهللا

ار ذ يک فرد عياش و بيکاره است و شب روز وقت خود را در لباس پوشی و گشت و گعبدهللا. و نه به مردم خويش

او را نمايندۀ خود  مرتکب شده و  عبدهللامردم تاجک اکنون درک کرده اند که چه اشتباھی را در مورد. کند صرف می

  . مردم می گويند که يک انسان بی ھويت ھرگز نمی تواند منافع آنھا را برآورده سازد. ساخته اند

 را شناخته و بيش از آن عبدهللامردم تاجک حال چھرۀ تقلبی .  نزد تاجکان در حال زوال شدن استعبدهللاشھرت کاذب 

 که از موقف ضعيف اجتماعی خود آگاه است، کوشش می کند که خود را توسط دست عبدهللا. به او اطمينان ندارند

گاھی پشتون است . دود ش ايجاب کند، می به ھر سو که منافععبدهللاتاجکان شکايت دارند که . نشاندگانش حمايت نمايد

يک عده ۀ به عقيد. ارد  ديگر جائی در ميان تاجکان ند"الچه مذھب"اين انسان . و گاھی تاجک و زمانی ھيچ کدام

 گرگ را به حيث چوپان قبول کردند و نمی دانستند که اين گرگ زاده عبدهللاتاجکان، بزرگترين اشتباه آنھا اين بود که 

 وزير خارجۀ سابق امريکا  به حيث رئيس اجرائی کریدر جريان تقررش از جانب .  شود عاقبت گرگ اصلی می

تاجکان .  را خوش بسازد و چوکی خود را نگھداردغنیع تاجکان را زير پا نموده تا دولت مستعمراتی کابل، کماکان مناف

 و غنی نزد عبدهللاکرنش . می گويند که ما جنگ و ستيز نمی خواھيم، اما منافع خود را ھم فدای ديگران نمی سازيم

  .شخصيت پائينش، حيثيت  تاجکان را به زمين زده و به آنھا صدمه رسانيده است

  .   اظھار اميدواری می کنند که ھر چه زودتر از شر اين سفله نجات يابندتاجکان

 


