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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

  

   ۲۰۲۲/ ۰۱/ ۰۲                                                                                           قیس کبیر
   

 در افغانستان مانند عبدهللا و اشخاص امثالهم  تیشکست جمهور نی عامل
 

نه کدام دانشمند، نه کدام متخصص و نه کدام   یرشد داده شد. و گریرشد کرد بعبارت د ر یسال اخ ستیعبدهللا در طول ب
که چند هفته را در شفاخانه نور داکتر چشم بود و بعد هم به اصطالح    کردیرا حمل م  یبود. صرف لقب داکتر  استمداریس
ندارد. نه کدام کتاب نوشته، نه کدام ترجمه    نیباالتر از ا  یکارنظار. کار نامه و شه  یشورا   یجاهد گشت و سخنگوم

 کرده و نه کدام مقاله نوشته.  
 

  طه یبود که مفت و ارزان به دستش از خر  ی اشخاص  نیتر  هیمایو ب  ن یتر  شرمیو ب  نیناکس تر  افتیدر فکر در  کایامر
 و امثالهم.   یلیمانند دوستم و محقق و خل گرید غرولي، عبدهللا و ده ها لند اء،یبسم هللا، ض ،یمانند قانون دیافت ریپنجش

 
توانست.   یاستقالل و مستقل بودن را بلند کرده نم  یصدا  یحت  یبود که کس  لیآنقدر در تمام امور کشور دخ  کایامر
  ی رشد داد و کدام انتخابات نبود که و  استمدارانیخار در بغل س  ثیعبدهللا را منح  ،ونیاس یبخاطر مهار کردن س  کایامر
صرف    ی و  شدیها از قبل در گوشش القاح م  ویهمه سنار  ن ی. اه باشدکردقبول    ینباشد و کدام انتخابات نبود که و  دیندکا
  ی برا  شد   یم  هجا داد  شی سرانجام در گوشه از دولت برا  کرد،یبود و الحق که درست اکت هم م  یاسیس  جیممثل ست  کی

  رومند یدولت ن  کینه گذاشت که افغانستان صاحب    کای. امرشخص را انتخاب کرد  نیهم  کایامر  یو غن  یکنترول کرز
  شیرا به پ  یو سمت  یقه افگنانه قومتفر  استیاشخاص بودند که س  نیآن هم  نیدر منطقه گردد و عامل  یو متقدر و مل

 ند.گردن خود ساز بیرا ز خیشرم تأر ن یا و امثالش بردند. حال عبدهللا
 

 د سال پیش این گپ را پیشبینی کرده بودن ۴۰هند 
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