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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٢۴
 

  گناه کرده، سفير الزم

  
   يوسف نورستانی                               ضياالحق نورستانی                

 دست داشتند به حيث ٢١٠۴ که در تقلب انتخاباتی رياست جمھوری  سال "کرزی"ن فاسد دورۀ مزدور موراأدو تن از م

 نام دارند که ھريک سفير  دولت "الحق امرخيلءضيا" و "يوسف نورستانی"اين دو شياد . سفير مقرر خواھند شد

تن است که به عوض مجازات به مکافات اين پاداش تقلب اين دو . ستراليا تعيين خواھند شدامستعمراتی در اسپانيه و 

  . اين شيوه، راه را بيشتر برای خيانت و تقلب باز می کند. دست می يايند

اين زمان .  بوديم که بوی گندۀ آن فضای جھان را فرا گرفت٢٠١۴رياست جمھوری سال " انتخاباتی" ما شاھد رسوائی 

به دو فرد دست .  باال ھمه فعاليت ھا را نظاره می کرد مزدور درجه اول امريکا بود که از "حامد کرزی"حاکميت 

کميسيون "الحق رئيس داراالنشای ءو ضيا" کميسيون انتخاباتی"نشاندۀ امپرياليسم يعنی يوسف نورستانی رئيس 

که جناح  با وجودی. دستور داده شده بود که در شمارش آراء دست بازی نموده  و غنی را برنده اعالم نمايند" انتخاباتی

دانند که غنی و عبدهللا در کشمکش قرار   میهنتيجه را ھم. عبدهللا ھم مرتکب تقلب شدند، دست گروه غنی آلوده تر بود

  . را به وجود آورد" حکومت وحشت ملی"که بادار بزرگ جان کری  گرفتند تا اين

را در سطح " فساد"می خواھد  که گناه کاران به عوض مجازات، مکافات می بينند و آقای غنی ! عجيب کشوری است

ھم امريکا و ھم دولت . اين دو تن اسرار زيادی با خود دارند که می خواستند آن را بازگو نمايند.  عالی محو کند

ًھمچنان اگر احيانا مورد محاکمه قرار می گرفتند، شايد در زير فشار . مستعمراتی کابل ازين افشاگری آنھا ھراس دارند

پس بھتر است . شود ود موضوعاتی را برمالء بسازند که برای امريکا و مزدوران داخلی گران تمام میو برای برأت خ

  . که از کشور دور باشند تا اين قصه خاموش شود
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تعجب نخواھد داشت که . اين عملکرد دولت مستعمراتی کابل زمينه را ھر چه بيشتر برای خيانت و تقلب باز می کند

  . مقام درجه اول کشور ھای فاسد جھان قرار داشته باشدافغانستان سال ھا در 

 

 

   

 

 

 
 


