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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ٢۵

   تقلبی"انتخابات"باز ھم تقلب در 
ال شده پر شده رياست جمھوری افغانستان اشغ" کانديدان"بار ديگر فضای کشور از دروغ گوئی ھا و کذب و ريای  

يعنی در يک نظام تقلبی مانند افغانستان و . وابسته به اجانب يک ديگر را به تقلب متھم ساخته اند" کانديد"ھر دو . است

 . به راه انداختن انتخابات تقلبی، تقلب ديگری به وقوع پيوسته است

ی تقلبی أتيم عبدهللا توانست بيش از يک ميليون ر.  عبدهللا عبدهللا متھم به تقلب گسترده شده بود" انتخابات"در دور اول 

ی تقلبی به نفع عبدهللا در کويت أبه تعداد يک ميليون کارت ر. را در صندوق ھا بريزد و به اصطالح کانديد پيشتاز شود

نوبت "  اباتانتخ"در دور دوم . چاپ شده و از طرق ايران وارد افغانستان شده بود تا مورد استفادۀ تيم عبدهللا قرار گيرد

ی تقلبی در صندوق ھای أيک ميليون راً شود که تقريب گفته می. اشرف غنی احمد زی بود که نقش عبدهللا را بازی نمايد

مقال را گذاشته که چرا تيم  عبدهللا که خود را در باخت ديد، بنای قال و. اشرف غنی احمد زی افتاده است"  انتخاباتی"

که غنی توانست با تقلب  در دور دوم  يناداند و از  عبدهللا موفقيت در تقلب را حق خود می.غنی با تقلب جلو افتاده است

 . از وی سبقت جويد، سخت نارام است

کشور فقير خلق درد سر برای مردم، مصرف بيجا در يک . اين ھمه خيمه شب بازی ھا را استعمار به راه انداخته است

دموکراسی و "و مردم گرسنه و فريب و نيرنگ ھا ھمه بازی ھای استعماری است که نشان دھد ما برای افغانستان  

واشنگتن ترجيح می دھد که فرزند دلبندش يعنی اشرف غنی احمد زی را به حيث رئيس .  آورده ايم" فرھنگ انتخابات

سوی عبدهللا عبدهللا و تضرع وی نزد امريکائيان برايش تا حال سودی نآدويدن اينسو و . جمھور افغانستان مقرر نمايد

عبدهللا . ديگر از خود نشان دھد تا واشنگتن او را عوض غنی معاوضه نمايد" کمال"که کدام  نداشته است مگر اين

 اولی در سياست  پاکستان را با خود داشته، اما امريکا ثابت ساخت که تصميم گيرندۀ- ايران -عبدهللا حمايت روسيه 

به . به ميانجيگری ملل متحد واگذار شده است" انتخابات"اعتراض عبدهللا به ارتباط تقلب در دور دوم .  افغانستان است

ھمچنان . خواھد که راه گريز پيدا کرده تا  خود را از سرشکستگی و شرمندگی رھائی بخشد اين طريق عبدهللا می

خت، توانائی مقاومت را در مقابل تطميع ندارد و حاضر خواھد شد که با دريافت که در گذشته ثابت سا عبدهللا طوری

  .  يک مقدار پول از شرف، آبرو و ادعای خود بگذرد

بيداری مردم ما در درک واقعی نيات و طرح ھای امپرياليستی، می تواند سر انجام کشور را از يوغ امپرياليسم و خيمه 

         .  شب بازی ھای استعماری برھاند

 


