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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اپريل ٣٠

  رياست جمھوری" انتخابات"دور دوم 
  

ی يعنی شان حرفه ئدو تن از ميھن فرو. له شدرياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل به دور دوم حوا" انتخابات"

عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی احمد زی در دور اول به اصطالح پيشتاز شناخته شده و اين دو در دور دوم  با ھم مصاف 

  .خواھند داد

که سير  طوری. را طوری مھندسی نموده است که نزد مردم عامه دموکراتيک جلوه نمايد" انتخابات"استعمار قانون 

 ملی بوده و ھۀ کانديدان فاقد وجۀچون ھم. رديم، آرای مردم بيشتر جنبۀ قومی و منطقه ئی داشتانتخابات را مالحظه ک

در . دث يک شخصيت ملی و مردمی ظاھر گردآنھا قادر نشده است که منحياز وابسته به اجنبی می باشند، ھيچ يک 

  . اين عمال استعمار به قوم و قبيله و طايفۀ خود پناه بردندۀھمنتيجه 

که نقش امپرياليسم در تقرر رئيس جمھور  با وجودی. در دور دوم اين نوع بازی ھا نسبت به گذشته کثيف تر خواھد شد

ين دور استعمار ادر. ن کننده است، کانديدان از قوم پرستی و منطقه پرستی خوداری نخواھند کرديدست نشانده تعي

افراد . م يک به ايده آل ھای استعماری بھتر وفادار خواھد بودآخرين ريگشوئی خود را از کانديدان خواھد کرد که کدا

بازنده در دور اول که کمتر مورد توجه استعمار جھانی قرار گرفته اند، حيثيت دالالن سياسی را خواھند داشت تا 

  . سوی خود جلب نماينده را در بدل وعدۀ کمک به آنھا ب" پيشتاز"چطور توجه دو تن 

ھر يک اين افراد که در اريکۀ قدرت تکيه . سسه شده استؤلب و فريب  در سياست افغانستان مخيمه شب بازی ھا، تق

  .  زنند، تحفۀ استعماری برای مردم ستمکش افغانستان خواھد بود

    

 

 


