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  کابل- عبدهللا امينی 

٢٠١۴ اپريل ٢۴  

:تقلب در تقلب  

رياست جمھوری در افغانستان مستعمره" انتخابات "  
 تا نمايندگان تمام کانديدان که وجه مشترک ھمه از سخنان ضد و نقيض برگزارکنندگان و اداره چيان انتخابات فرمايشی

رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل  که بر مبنای تقلب جھانی " انتخابات" که در وظنفروشی بوده و است بر می آيد

کميسيون سمع شکايات از تقلبات ذکری به . روی صحنه آمده، به پيمانۀ وسيعی تقلب و فريبکاری صورت گرفته است

  .ده اما جرأت نکرده است که اسمای متقلبين را افشاء نمايدعمل آور

ی در قطر چاپ شده و از طريق ايران داخل افغانستان گرديده أدر کابل شايع است که درحدود چند صد ھزار کارت ر

د اين کارت ھا با دقت کامل طبع شده که کمتر مورد شک و ترديد قرار می گيرد، اما متخصصين بيطرف توانستن. است

ی در ھرات، غور، قندھار، فراه و أگفته شده که چند صد صندوق ر.  نوعيت کارت ھای جعلی را تشخيص بدھند

که کميسيون سمع شکايات يک تعداد صندوق  باوجودی. ی گيری پر شده بودأننگرھار و ساير مناطق ديگر قبل از ر

، اما متقلبين ھشت گانه بدون دغدغۀ خاطر به جوالن نمودهی را قرنطين نموده و يک تعداد ديگر را باطل اعالم أھای ر

  .دھند خود ادامه می

در . رود تقلب استعمار جھانی رويکار شده، تقلب در تقلب يک امر عادی به شمار می ک دولتی که بر مبنای دسيسه وي

 خيانت يک امر گذرد، فريب، جعلکاری، فساد و سيس نظام مستعمراتی فعلی میأ سال که از ت١٣خالل مدت بيش از 

بدون خيانت و سرسپردگی به اجانب، فردی جرأت نمی کند که خود را کانديد رياست . قبول شده درين سيستم شده است

کی توان به محاکمه کشانيدن متقلبين انتخاباتی را دارد؟ دستگاه امنيتی .  جمھوری افغانستان اشغال شده معرفی بدارد

  .مجازات مجرمين جنائی را ندارد، چه رسد به افراد سياسی و صاحب نفوذ بی حددولت مستعمراتی کابل حتا توانائی 

  :يادداشت

که مثل ھميشه لطف نموده با قبول و پذيرش خطر اين گزارش را از کابل » امينی«با تشکر از ھمکار عزيز ما آقای 

  :ارسال داشته اند، بايد بيفزائيم

، رئيس جمھور بعدی ھر فردی ازين ھشت خاين ملی که باشد، شخص "نستان آزاد افغا–افغانستان آزاد " نگاه پورتال زا

  . بی ھويت، اجنبی پرست و ضد ملی است

 AA-AAادارۀ پورتال 

 


