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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ٣٠
 

 "يوسف نورستانی"معامله گری در استعفای 
 

 

 نموده ءياری از  پست خود استعفاافغانستان اظھار داشت که او اخت" انتخابات"احمد يوسف نورستانی، رئيس کميسيون 

.  نزديک با استخبارات امريکا دارددولت مستعمراتی کابل است که روابطنورستانی از فاسد ترين افراد دستگاه . است

 در افغانستان، نورستانی دستبازی ھائی زيادی نمود که رسوائی آن عالم ٢٠١۴رياست جمھوری سال " انتخابات"در 

  مزدور کابل می خواھد که او را سفير تعيين نمايداکنون دولت. شمول شد

 در غنیبازی ھای وی به نفع دست. ال دولت مستعمراتی کابل استال برانگير ترين عمؤيوسف نورستانی از زمرۀ س

موريت أاو م. ،  نورستانی را شخص مشکوک تر نسبت به گذشته ساخت٢٠١۴انتخابات تقلبی رياست جمھوری سال 

 ھر دو در انتخابات سال عبدهللا و ھم غنیبدون شک که ھم .  را به پيروزی برساندغنی که است یحوداشت به ھر ن

 بوده است و روی ھمين دليل از جانب امريکائيان رئيس عبدهللا بيشتر از غنی دست به تقلب زده، اما سھم تقلبی ٢٠١۴

بازی ھا در نورستانی را مسؤول بسياری از دست، عبدهللاگروه شورای نظار و حاميان . جمھور افغانستان مقرر شد

سرانجام فشار ھای زياد داخلی و باال رفتن تشنج  بين .  انتخابات دانسته و از آغاز خواستار برکناری وی گرديده بودند

 اکنون می خواھد که برای حمايت غنی. ، نورستانی را وادار ساخت که از پست خود استعفاء دھدعبدهللا و غنی

نی او را از کشور دور ساخته و به حيث سفير در يکی از کشور ھا تعيين نمايد تا رسوائی خودش بيشتر افشاء نورستا

مور عاليرتبه أاين در افغانستان يک قاعده شده است ھر م. که مخالفان نورستانی خواستار محاکمۀ او اند نشود، در حالی

  .  به حيث سفير مقرر می نمايندکه مرتکب خيانت شود و رسوائی اش باال رود، او راای 

نورستانی . شود کشور ھائيست که ھر ميھن فروش و خاين مکافات می بيند و سفير و قھرمان میجملۀ افغانستان از 

 . خواھد پيوست" ساختگی"قھرمانان "ھم به زودی در صف سفراء و 

 


