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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ فبروری ٠۴

  

  به راه افتادرسماً  جعلی رياست جمھوری یانتخاباتمبارزات 
  

افغانستان اشغال شده آغاز شده و نامزدان رياست زير نظر اشغالگران امريکائی و ناتو، انتخابات رياست جمھوری 

انتخاباتی را آغاز کردند که گويا افغانستان يک کشور آزاد است و آنھا ھم " مبارزات"جمھوری با چنان شوکت و دبدبه 

 تن از سرسپردگان استعمار و حامی اشغال کشور با حمايت موتر ھای زرھی و ١١.  نمايندگان واقعی مردم اند

 اين کانديدان تھی ۀکه ضمير ھم  مسلح برای فريب مردم شعار ھای ملی گرايانه را نشخوار می کنند، در حالیمحافظان

  .از وجدان ملی است

" معاھدۀ امنيتی"ھمه طرفدار استعمار و ھمه پشتبيان امضای .   ضد ملی بودن آنھاست، کانديدانۀخاصيت مشترک ھم

"  کانديدان"بلکه ھر يک از .  ن  در اشغال است و دولت فعلی مستعراتی استھيچ يک نمی گويند که افغانستا. می باشند

کانديدان مرکب اند از قاتالن، ويرانگران، کاسه .  مدافع اشغال و حامی موجوديت نيروی اشغالگر و متجاوزين اند

وجوه مشترک اين خيل، وفاداری شان به متجاوزين . هليسان، سگ بازان، مرتجعين دربار و بروکرات ھای فروخته شد

ھر يک می کوشند که خود را بيشتر به اشغالگران نزديک بسازند و طوری تظاھر می نمايند . و نبود وجدان ملی است

درين گروه کسی نيست که بتواند صدای آزاديخواھی را بلند نمايد و از .  ندا اعتبار خاص متجاوزين برخوردارزکه ا

ه  گفتهچنانچه قيوم کرزی ھميش.   برای اين نابکاران مفھوم ندارداستقالل افغانستان اصالً .  ق مردم خويش دفاع کندحقو

توان از قيوم  با چنين طرز ديد، چه انتظار خدمت می." استقالل چه معنی دارد، اين حرف ھا حاال کھنه شده ":است

  کرزی و سائرين  برای کشور و مردم داشت؟ 

 اظھار داشت که ما از مقام رياست جمھوری می" ٢متفکر درجه "اشرف غنی مرد " مبارزات انتخاباتی"ن در جريا

."   من نسبت به برادرم بھتر عمل می کنم"قيوم کرزی گفت که ". خواھيم که بيطرفی خود را در انتخابات حفظ نمايد

". خابات مملو از تقلب، برايش پذيرفتنی نخواھد بودنتايج انت"عبدهللا عبدهللا نامزد رياست جمھوری ھشدار می دھد که 

می "  مردم"که ھر يک برای جلب آرای  خالصه اين". طالبان را مجبور به صلح می سازد"امين ارسال الف زد که 

  .  اما خريداران واقعی مردم ما نيستند، بلکه اشغاگران اند.  کوشند تا خود را خوب بفروشند

  .   صابت می نمايد، منتظر باقی می مانيمکه قرعه به نام کی ا اين

  

 


