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 افغانستان سخنګوی بحرانات سال۲۸عبدهللا عبدهللا 
 

 کرد؟ اعالننغارۀ برندگی انتخابات و تشکیل کابینه خود را دوباره عبدهللا عبدهللا 
  مود.ن اهل سیاست افغانستان و حهان سراغرا نمیتوان در وعملکرد درنقش شررافگن مانند عبدهللا عبدهللا یئدیده درا

هژده سال با موجوجودیت قوای نظامی ناتو درهر دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از درطی  عبدهللا عبدهللا
بجز مؤفقیت خودش مؤفقیت کسی دیگری را قبول ندارد.  جملۀ کاندید شارلتانی بوده است که در پروسۀ ملی انتخابات

 ری افغانستان با حامد کرزی واشرف غنی نیز کاندید بود است.شته ریاست جمهوذگعبدهللا عبدهللا درچندین انتخابات 
رای بها دلهره وترس که انگشتان شانرا طالبان قطع نکنند  هرباریکه در انتخابات قطارهای رای دهندگان که با صد

 اولین عبدهللا عبدهللا در حوزه های انتخاباتی صف بسته اند، جریان رای دهی انتخابات هنوز ختم نشده باشندرای دهی 
   .مینمایندبرنده انتخاباتی اعالم همیشه خود را کاندید بوده است که 

انتخاباتی خویش خالف تمام موازین سیاسی  ینئپاکمهای  در سخنرانی ی عام وتامال نیز با پرو امسعبدهللا عبدهللا
 ته است. چه پرداخکوواخالقی به دروغوگویی و دشنام دادن علیه رقیب خود اشرف غنی به سطح 

کمک وزیر به ( سال تمام 5درحکومت که خودش پنج ) معیار چشم سفیدی و بی شرمی عبدهللا عبدهللا سرحد ندارد،
اجرائیه بوده و جوابگوی اصلی نواقص و خیانات در حق مردم هست چنان میتازد که گویا  یسئامریکا ر خارجهٔ 

  امی خیانت بدوش اشرف غنی می اندازد.نابسامانیای کشور ندارد و بار تم خودش هیچ گونه تقصیر در
را نمیدهد که پول خرید لولکس  از هر نوع خطا و خیانت میدانند، مگر جواب ساده خبرنگار عبدهللا عبدهللا خود عاری

 آورده اند.  ترین اجناس را از بوتیکهای لندن ازکجا بدست
خرین آشر وشور و شانتاژ را به منظور کسب کرسی در  ۀعبدهللا عبدهللا قبل از اعالن نتایج انتخابات همواره این هم

 را بدست آورد.  امتیازات نامشروع براه می اندازد که روز انتحابات
دالیل اغاز چنین نغاره های برندگی قبل از قبل عبدهللا عبدهللا پیش ازاعالن نتایج انتخابات توسط کمسیون انتخابات 

وانتخابات هم  حوزه های انتخاباتی پایان نیافتهدر برای رای دهی هندگان روشن است که هنورهم قطارهای رای د
خارجی  تشکیل بدهند تا حامیان ن میکند میخواهند کابینه جنایتکاران راخود را برنده انتخاباتی اعال رسمإ ختم نشده اند

  اش برای کمک به وی خود را برسانند.
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