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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١٧

   در ميان مردمش"عبدهللا"زوال سياسی 

 
 کمت بچۀ افضل

مستعمراتی کابل اعتبار و حثيثت خود را نزد مردمش از دست داده و راه جداگانه را  رئيس اجرائی دولت عبدهللا عبدهللا

، گاھی خود را تاجيک می گفت و گاھی ھم پشتون ٢٠١۴در جريان انتخابات تقلبی . برای خود تعيين نموده است

 پنھان کند، فھميده کسی که به خود دروغ بگويد و مردمش را فريب بدھد و ھويتش را. قندھاری که ھيج کدامش نيست

که حاجتش برآورده شد، از  وقتی. دود می" مردم خود"که احتياج باشد، به سوی  وقتی. تواند که او کی است شده می

 .ماش می لولدمانند  عبدهللا ماننددر کوچه و بازار می گويند که . رو می گرداند" مردم خود"

ينطور  اآنھا می گويند حيف ما که از.  کمترين ارزش ھويتی نداردعبدهللا عبدهللامردم تاجيک حاال معتقد شده اند که 

 عبدهللا. حاال او را خوب شناخته ايم که تا چه اندازه بی کرکتر و بی شخصيت است. انسان بی خاصيت  حمايت کرديم

حمت کشيده  برايش ز٢١٠۴ افرادی را که در انتخابات عبدهللا. ندارد" ارزش ھای ھويتی و تمدنی"ھيچ اعتقادی به 

. دور انداخت و يا به آنھا بی عالقه شد و به عوض کسانی را روی صحنه آورد که خوش غنی آمده استه بودند، ب

 آزرده است که عبدهللا از اسماعيل خان. خواھد و بس  شخص ناسپاس به مردم و قوم خود است و فقط خود را میعبدهللا

 بود که تعداد زياد رأی را اسماعيل خانکه ھمين  در حالی. نمی گذاردی او قرا گرفته و به او احترام مورد بی توجھ

  توطئه کردند که از صحنه کنار اسماعيل خان عليه زادخليل و کرزی يکجا با عبدهللا. دست آورده برای وی در ھرات ب

ين ا درعبدهللا.  می بينند دل خوش ندارند و او را مانند خوک بدعبدهللاساير جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا ھم از . برود

شود تا در کشور ھای خارجی قمار بازی و  ه يگان سفر خارج فرستاده میبروز ھا خاموش است و خوش است که 

  . يکجا در معامله گری شامل بوده و توده ھای مردم را فراموش کرده استغنی با عبدهللا. کند" ساعت تيری"

 . ھيچ يک بر  ديگر برتری ندارند.  دو طرف يک سکه اند غنی و هللاعبد. می گويند که سگ زرد، برادر شغال است

 


