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  عين الدين نذيری ــ کابل

   ٢٠١۴ جوالی ١٠    

  

  

  

  »َدبَل عبدهللا«افتضاح شکست 

بيايم، مدتی را درينجا بمانم و در ضمن ماجرای  زم کابلمجالی مھيا شد تا بعد از ساليان متمادی به زيارت وطن و زادگاه عزي

  .انتخابات رياست جھموری افغانستان را ھم از نزديک و به چشم سر تماشا نمايم

يک وقتی، که به دورۀ صدارت سردار داوود خان شھيد بر می گردد، موضوع پشتونستان سر زبانھا افتاده بود و خان 

. ن ــ دو خان پشتون آن طرف سرحد تحميلی ديورند ــ به کابل می آمدند و نقل مطبوعات بودندعبدالغفارخان و خان عبدالصمد خا

  .نام مانده بودند» خانھای دوسره«شروع و ختم ميشد، » خان«مردم کابل که بسيار طنزگوی اند، اين دو زعيم را که نامھايشان با 

را يافتيم که خود را سر زبان ھا انداخته و به اصطالح مطرح چقدر خوب شد که زنده بوديم و در داخل وطن محبوبم ھم کسی 

منظور از داکتر عبدهللا عبدهللا است که اخيراً در برابر رقيب خود داکتر اشرف غنی احمد زی شکستی سخت . ساخته است

  .مفتضاحانه خورد

مت کردن به باداران خود وفاداری من با جنبه ھای سياسی موضوع تماس نمی گيرم و اينکه کداميک از اين دو پايدو در خد

  .بسيار نوشته شده است» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«درين عرصه در ھمين پورتال وزين . بيشتر دارند

مردمان کابل که با وجود ديدن صدھا ليل و نھار ساليان اخير، از طنزگوئی ھا و گپ جورکردن ھا نمانده اند، در بارۀ وجِه  

  :تبصره ھائی می کنند؛ مثالً » عبدهللا عبدهللا«تسميۀ 

  .می خوانند؛ چون که عبدهللا دومی را سايۀ عبدهللا اولی می دانند» عبدهللا و سايه اش«ـ تعدادی عبدهللا عبدهللا را 

ِ بندۀ خدا«ـ اشخاص ديگری می گويند، که  ستعمال شده ا» بندۀ خدا«دومی در مفھوم واقعی خود » عبدهللا«؛ يعنی آن »عبد

ياد می کنند، » عبدهللا يارو«ھمين ھا او را بعضاً . شناسند ش را می»پدر«و نه ديگران » اکتر عبدهللاد«است، زيرا که نه خود 

  .در کشور ما» بندۀ خدا«ھمان مفھومی را افاده می کند، که » يارو«چون در اصطالح ايرانيان 

 .زند و دوطرفه جاسوسی می نمايد که دوطرفه کار می» دبل ايجنت«عيناً مثل خوانند؛  می» دبل عبدهللا«ـ کسان ديگری او را 

کی (آن در خدمت استخبارات روسيه» عبدهللا«ھم ھست، چون يک » دبل ايجنت«در واقع » دبل عبدهللا«اينھا معتقد اند که ھمين 

  .واواکدگرش در خدمت استخبارات جمھوری اسالمی ايران يا » عبدهللا«باشد و آن  می) جی بی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  .ھات ديگری ھم در زمينه موجود است، که از ذکر ھمه منصرف می شوميالبته توج

و ھواداران خيله » دبل عبدهللا«را که ی انحصارطلبانه ای ند، که شور و واويال و زورگوئی ھامعتقد ھستگران سياسی لتحلي

شود، چون او  تواند که بر تابوت سياسی او زده می  میتلقی شدهمثابۀ آخرين ميخی ه ند، بخندش در اين اواخر در کابل برپا کرد

 .ھم قمار را باخت، ھم حريف را از دست داد و ھم راھی برای آيندۀ سياسی خود باقی نگذاشت

 


