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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٢۵
 

  :بعد از عيدۀ خين
 نتايج انتخابات رياست جمھوری افغانستان

 

 
دولت مستعمراتی کابل بعد از يک ونيم سال نتايج انتخابات " مستقل انتخابات" رئيس کميسيون "يوسف نورستانی"

اين بار اول درتاريخ انتخابات واقعی و جعلی است که نتايج آن بعد از .  را اعالم کرد٢٠١۴رياست جمھوری سال 

 به امريکائيان ھم نزديک که است ئیکار و دروغگو انسان فريب"نورستانی"شخص . بيشتر از يک سال اعالم می گردد

نه تنھا انتخابات در حالت کنونی افغانستان اشغال شده مشروع نيست، بلکه خود دولت مستعمراتی ھم يک . می باشد

کميسيون مستقل "که اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری از سوی  تعجب اين. شود پديدۀ غير مشروع تلقی می

گيرد که اين کميسيون خود متھم به تقلب در  انتخابات رياست جمھور شده  غانستان در زمانی  صورت میاف" انتخابات

  .است

 را اعالم کرد که به ٢٠١۴سال " انتخاباتی رياست جمھوری" در يک مصاحبۀ مطبوعاتی نتايج "يوسف نورستانی"

دست آورده ه ی بأ ھزار ر١٨۵ ميليون ٣ "عبدهللا عبدهللا"ی و أ ھزار ر٩٣۵ ميليون و ٣ "اشرف غنی"موجب آن 

  .  در صد آراء را از آن خود کردند۴۵ کمتر از"عبدهللا" در صد و ۵۵ بيش از" غنی"به عبارت ديگر . بودند

 "نورستانی". و موافقت کانديدان نتايج را در آن زمان اعالم نکرديم" منافع ملی" گفت که   به خاطر "نورستانی"

نتايج چه صدمه ای به منافع ملی می رساند که اين دولت ضد منافع ملی از اعالم آن خود داری توضيح نداد که اعالم 

اگر زعامت افغانستان اشغال شده اينقدر غيرت . که در افغانستان اشغال شده مد نظر نيست، منافع ملی است چيزی. کرد

  .  قرار می داشتیًو شھامت می داشتند، نبايد اصال در چنين موقعيت

، از "نورستانی"طبق اظھاريۀ .  متقلب بودند"عبدهللا" و ھم "غنی" استنباط می شود که ھم ًنتايج انتخابات واضحااز 

حدس .  بوده است"غنی" درصد ديگر آن مربوط به ۶٧ و "عبدهللا" درصد آن مربوط به ٣٣مجموع آرای باطل شده، 
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دھد، خدا می داند که در عقب پرده چه تقلب ھای ديگری  یکه ارقام رسمی، تقلب ايندو را نشان م زده می توانيم وقتی

پس چطور ممکن است که زعامت بی پرنسيب و متقلب بتواند خدمتی به مردم و کشور . شده که مردم ھنوز نمی دانند

  .  خدمت گزاری به اجانبی است که آنھا را به قدرت رسانيده اندیوجيبۀ اول چنين زعامت. خويش انجام دھد

  توان از زعامت متقلب افغانستان انتظار خدمت را برای مردم و کشور داشت؟  یپس آيا م

 

 

 
 


