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 امثالهم عبدهللا و  :در افغانستان تیشکست جمهور نی عامل
نه کدام دانشمند، نه    یرشد داده شد. و   گریعبارت د ه  ب   ،رشد کرد   ریسال اخ  ست یعبدهللا در طول ب 

که چند هفته را در    کرد یرا حمل م  ی بود. صرف لقب داکتر  استمدار یکدام متخصص و نه کدام س

نظار. کار نامه    یشورا   یشفاخانه نور داکتر چشم بود و بعد هم به اصطالح مجاهد گشت و سخنگو 

 کدام کتاب نوشته، نه کدام ترجمه کرده و نه کدام مقاله نوشته.   ندارد. نه  ن یباالتر از ا  ی کار و شه

بود که مفت و ارزان به   یاشخاص  نی تر هیمای و ب نیتر   شرم یو ب  نی ناکس تر  افت یدر فکر در  کایامر

ه  ، عبدهللا و ده ها لند مسعود  ولي  ،مسعود اءیبسم هللا، ض ، یمانند قانون د یافت ر یپنجش طه یدستش از خر 

 و امثالهم.   ی لیمانند دوستم و محقق و خل  گر ید  غر

استقالل و مستقل بودن را بلند کرده    یصدا  یحت  ی بود که کس  ل یآنقدر در تمام امور کشور دخ  کایامر

رشد    استمدارانیخار در بغل س  ث یعبدهللا را منح   ،ونی اس یبخاطر مهار کردن س  کایتوانست. امر   ینم

همه   نی . اه باشد قبول کرد   ی نباشد و کدام انتخابات نبود که و د یند کا   یداد و کدام انتخابات نبود که و 

بود و الحق که درست    ی اسیس  ج ی ممثل ست  کی صرف    ی و  شد یها از قبل در گوشش القاح م   و ی سنار

  ی و غن   ی کنترول کرز   ی برا  شد   ی م   هجا داد   ش یاز دولت برا  ۀ سرانجام در گوش  کرد،یاکت هم م 

و    رومند یدولت ن  ک یگذاشت که افغانستان صاحب  ن  کا یشخص را انتخاب کرد. امر  ن یهم   کایامر

و    ی تفرقه افگنانه قوم  است یاشخاص بودند که س   ن ی آن هم  ن ی در منطقه گردد و عامل  ی متقدر و مل

 ند. گردن خود ساز ب یرا ز  خ یشرم تأر  نی ا و امثالش   بردند. حال عبدهللا  ش یرا به پ ی سمت

 
 

 باالی لینک کلیک کنید: 

(1) Watch | Facebook 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

https://www.facebook.com/watch/?v=1198488327303941
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net
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 : اکیوخپل –یادداشت استقالل  

ورت عموم عمر کوتاهی دارند. کرزی و غنی هم میدانستند  صرژیم های دست نشانده بحکومات و   

که یک بازیچۀ بیش در دست دیگران نیستند. کرزی اما دیده درا بود و  اکت های "ملی" بودن از  

خود به نمایش میگذاشت که در بین مردم شریف افغانستان هیچ خریداری نداشت. او هنوز هم در  

انۀ من پنبه و پندانه یکیست". و اما اندرین  سوی طالبان است. بگفتۀ عوام"پیش جانپی یک مقام از  

ساده تر گفته شود)بندۀ خدا بندۀ خدا(، گویا یک تخصص کم  یا دبل بندۀ خدا( یا  یانه عبدهللا عبدهللا)  م

ی شماریم تا چه قبول  چهار پای روان است. آنچه عبدهللا دارد و ندارد در ذیل بر م  به ، ورنه  دارد 

 : ید آافتد و چه در نظر 

بی وجدانی، شرف باختگی و.... این لیست سر    کج کاله دارد: چشم سفیدی، دیده درائی،آنچه عبدهللا  

 دراز دارد

غرور،  و آنچه عبدهللا کج کاله ندارد:  عقل، درایت، شهامت، وجدان، شرف، آبرو، حیثیت، احساس،  

کاش او اینهمه را میداشت که تخصص    ه بسیار پیش پا افتاده می نماید. و...، که تخصص در جملوقار  

 را قربان سرش می کردیم. 

 


