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قیس کبیر

عاملین شکست جمهوریت در افغانستان مانند عبدهللا و اشخاص امثالهم
عبدهللا در طول بیست سال اخیر رشد کرد بعبارت دیگر رشد داده شد .وی نه کدام دانشمند ،نه کدام متخصص و نه کدام
سیاستمدار بود .صرف لقب داکتری را حمل میکرد که چند هفته را در شفاخانه نور داکتر چشم بود و بعد هم به اصطالح
مجاهد گشت و سخنگوی شورای نظار .کار نامه و شهکاری باالتر از این ندارد .نه کدام کتاب نوشته ،نه کدام ترجمه
کرده و نه کدام مقاله نوشته.
امریکا در فکر دریافت ناکس ترین و بیشرم ترین و بیمایه ترین اشخاصی بود که مفت و ارزان به دستش از خریطه
پنجشیر افتید مانند قانونی ،بسم هللا ،ضیاء ،ولي ،عبدهللا و ده ها لندغر دیگر مانند دوستم و محقق و خلیلی و امثالهم.
امریکا آنقدر در تمام امور کشور دخیل بود که کسی حتی صدای استقالل و مستقل بودن را بلند کرده نمی توانست.
امریکا بخاطر مهار کردن سیاسیون ،عبدهللا را منحیث خار در بغل سیاستمداران رشد داد و کدام انتخابات نبود که وی
کاندید نباشد و کدام انتخابات نبود که وی قبول کرده باشد .این همه سناریو ها از قبل در گوشش القاح میشد وی صرف
یک ممثل ستیج سیاسی بود و الحق که درست اکت هم میکرد ،سرانجام در گوشه از دولت برایش جا داده می شد برای
کنترول کرزی و غنی امریکا همین شخص را انتخاب کرد .امریکا نه گذاشت که افغانستان صاحب یک دولت نیرومند
و متقدر و ملی در منطقه گردد و عاملین آن همین اشخاص بودند که سیاست تفرقه افگنانه قومی و سمتی را به پیش
بردند .حال عبدهللا و امثالش این شرم تأریخ را زیب گردن خود سازند.
هند  ۴۰سال پیش این گپ را پیشبینی کرده بودند
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د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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