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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ٠٩

  

  امريکا غنی را رئيس جمھور افغانستان مقرر نمود

  من غالم بھترم: عبدهللا می گويد
  

به اسمای اشرف غنی احمد زی و عبدهللا عبدهللا، امريکا غنی را در حال " کانديد"طبق آخرين گزارشات، از زمرۀ دو 

از احتمال و تعجب دور . ن نموديکنونی ترجيح داد و او را به حيث رئيس جمھور دست نشاندۀ افغانستان اشغال شده تعي

تواند غالم  ياد می کند که میعبدهللا داد و فر. ر موقف دھد و عبدهللا را جانشين غنی سازدينخواھد بود که امريکا تغي

  .بھتر باشد و حاضر است که از دل و جان آن را ثابت نمايد

.  نده ادست آورده ی را بأ فيصد ر۴٣.۵۶ فيصد و عبدهللا ۵۶.۴۴دھد که غنی  شمارش آرای تقلبی دور دوم نشان می

ر خورد اما ياتی کابل کم و بيش تغيشايد در روز ھای آينده فيصدی نتايج آرای تقلبی انتخابات ساختگی دولت مستعمر

در يک نظام تقلبی که بر مبنای توطئه و تقلب بنيانگذاری .   قبلی نخواھد داشتۀثير قابل مالحظه ای بر نتيجۀ اعالم شدأت

لبته ھر کدام به يک يا چند توان داشت؟ ھر دو تن از آغاز تا اکنون در خدمت اجانب بوده اند، ا شده بود، چه توقعی می

که  آرای  در صورتی"عبدهللا  سرو صدای زيادی را به راه انداخته و اظھار می نمايد که . دستگاه استخباراتی متفاوت

اين انسان کودن نمی داند که در يک نظام ". به اصطالح پاک از آرای ناپاک جدا نشود، من نتايج انتخابات را نمی پذيرم

اگر استعمار صندوق ھای عبدهللا را مانند دور اول پر می کرد، . ور اشغال شده، آرای پاک وجود نداردمستعمراتی و کش

معلوم نيست که عدم پذيرش نتايج انتخابات توسط عبدهللا و . شد بود و عبدهللا جان ھم قانع می آنوقت آراء پاک می

 جان کری اخطار داد. ر عقيده خواھد ساختيبه تغيتھديدات جناح وی در تشکيل حکومت موازی، امپرياليسم را وادار 

  ". ب قدرت از راه غير قانونی، امريکا کمک ھای خود را قطع خواھد کردصدر صورت غ"

آنوقت رئيس جمھور . عبدهللا بايد از نو خود را سرومان دھد و راه رسيدن به قدرت را به کمک استعمار بھتر بياموزد

  .  افغانستان مقرر خواھد شد

  

 

  


