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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۸۰/۸۰/۴۸۰۲          صوفیه عمر

از طریق انتخابات به کمک امریکا،  آیا گروه مافیا و خاشخاش ساالران
 افغانستان را به بحران میکشانند؟؟

 
المالکی را زیر عنوان اینکه او میانه رو بوده و دولت ائتالفی با  در پایان خون ریزی های بیشمار ملت مظلوم عراق، امریکا

به زور بر مسند قدرت رسانیده و به مردم عراق تحمیل نمود!!  در حالیکه  را او همه، به خصوص با اهل تسنن ایجاد میکند
امریکا همچو یک شیعۀ مگر اینکه چرا  ،ایران معروف بود المالکی به عنوان یک سکتریست و از نوکران دولت آخوندی

متعصب را انتخاب نمود، از جملۀ معما های سال های اخیر است.  بعد از هزاران هزار کشته و ویرانی های بیشمار باالخره 
موقعیت المالکی توسط امریکا تغییر نمود.  حال می بینیم حرکت شبیه عراق در افغانستان در جریان بوده ودویدن های جان 

مریکا خیلی مرموز است!! و مداخلۀ مستقیم امریکا را در انتخابات شاهد هستیم! مگر جان کری باید بداند کری وزیر خارجۀ ا
مداخله و جانب گرفتن امریکا نه به نفع امریکا میباشد و نه به نفع افغانستان به خصوص زیان  که افغانستان عراق نیست.

 بزرگیست برای وحدت ملی افغانستان عزیز.

عبدهللا هم مثل المالکی یک سکتریست است، مگر خوشبختانه از پشتیبانی تاجکان وطن  ،اس شواهد گذشتهدر کشور به اس
میزند، مگر هستند شورای  نماینده بودن از حزب جمعیت و شورای نظار ملیگرا برخوردار نیست. گرچه او الف از دوست و

عاقبت اندیشانۀ عبدهللا ، عطا نور ... میدانند و ه و نانظاری ها و جمعیتی های که منافع ملی را باالتر از خواهشات بچگان
 نجیب هزارۀ ما حساب میکند ومقمستقیماً مخالفت شان را ابراز نموده اند. همچنان محقق با گذشتۀ شرم آورش، خود را نمایندۀ 

عدم توافق شانرا با اوعلناً و  وطن دوست  ما نه تنها او را تائید نمیکنند بلکه انزجار ولی جای خوشیست که هزاره های ملی و
 ابراز نموده اند. 

مردم افغانستان بی حافظه نیستند و جنگ های خانمانسوز هنوز درذهن شان است!! چگونه عبدهللا، محقق،  ،فراموش نشود
سائر قانونی، عطا نور... میتوانند از عدالت و به وجود آوردن حکومت وحدت ملی صحبت کنند؟؟ این ها بودند که بر عالوۀ 

بربادی های بی پایان ، شصت و پنج هزار کابلی مظلوم را به خاک و خون کشانیدند و کابل زیبا را برای کسب قدرت به خاک 
کشور باز نموده و زمینۀ اشغال  74یکسان نمودند! همین عبدهللا عبدهللا و گروه مافیای شمال بود که در را برای تهاجم 

نها چیزی را از یاد نمی برند، بعد از سالها هنوز میگویند " شاه شجاع نوکر انگلیس". شاه افغانستان را مهیا ساختند!! افغا
کشور قرار دادند چه  74، آیا به عبدهللا و گروه خون آشامش که کشور را در گرو شجاع صرف به انگلیس همکاری نموده بود

 خواهند گفت؟ 

ر تاالر لویه جرگه ) خانۀ ملت( به هوا دارانش میگفت: شما صبر کنید و آیا مردم این را فراموش خواهند نمود؟؟ که عبدهللا د
ی گیری از مردم افغانستان بود و یا از مردم أمرا مهلت بدهید تا روز جمعه, که جان کری به افغانستان برسد!!آیا انتخابات و ر

ینمود و بدون شرم و با کمال پر روئی امریکا که جان کری تصمیم بگیرد؟  چطور عبدهللا خجالت نمیکشید که چنین صحبت م
بوده و عبدهللا نمایندۀ  ی از مردم ،مگر انتخاب )انتصاب( از امریکاأغیر مستقیم و مستقیم به هودارانش اطمینان میداد که ر

 امریکاست!!

گانگان در عبدهللا و دار و دستۀ وطنفروش و بی سوادش یک بار دیگر غیر ملی بودن شان را با باز کردن در ، بروی بی
انتخابات افغانستان به همه افغانان روشن نمودند!!از آغاز انتخابات تا حال بیشتر از پنج ماه میگذرد و به عوض آنکه دولت 

ی شانرا استقبال مینمودند بر عکس از کودتا و بی ثباتی صحبت میشود!!مردم أاعالن و کابینه ساخته میشد ومردم نتائج ر
انتخاب واضح نمودند که دیگر از جنگساالران خسته  و  ،ی برای تغییر حکومتأملیون ها رحماسه آفریدند وبا دادن 

، منطق و تحصیل باید جاگزین چپاولگران، داکتران تقلبی، خاشخاش ساالران و مافیای فروخته شده بیزارهستند و حکومت عقل
ن آ ال برده و دست مهاجمان را درؤات را زیر سگردد. مگر عبدهللا و تیم منحوسش یک بار دیگر نا مردانه پروسۀ انتخاب

دخیل ساختند!! و هر روز خواستۀ نو و آرزوی دیگری را پیشکش میکنند!!  از قضاوت مردم ما سلب اعتماد نموده و دست به 
ری را ، عبدهللا عبدهللا باید رئیس جمهور شود و گرنه هیچ نتیجۀ دیگدامن خارجی ها  و بیگانگان زده که هر چطور میشود

قبول ندارند!  جان کری هم از کیسۀ خلیفه بخشید و برنده و بازنده را حق مساوی داد!! این تصمیم کری از مسخره ترین 
فیصله های قرون بیست و بیست و یک خواهد بود!! آیا این تصمیم مسخرۀ او جنبۀ  قانونی ،ملی، مردمی، منطقی و انسانی 

 همان بود      حاتم تائی شدن اسان بوددارد؟؟ گفته اند: خرج اگر از کیسۀ م

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omar_sofya_chkaschchkasch_salaran.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omar_sofya_chkaschchkasch_salaran.pdf
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 -اس-همچنانم رهبران ائتالف شمال مثل ، عبدهللا ،عطا نور، .... چپاولگران امالک منقول و غیر منقول عامه و متعهدین به آی
ه  از تجزیۀ ای و ایران به اتکا به بیگانگان بچه ترسانی های میکنند که واقعاً تهوع آور است. گاه از جنگ صحبت میکنند و گا

 افغانستان!! آرزوئی که با خود حتماً به گور خواهند برد.

، مورچها بال میکشند". عبدهللا، عطا، محقق... بال کشیده اند! حرکت و جنبش نارنجی و گفته اند" وقتی ذوال مورچها میرسد 
ودی سرخود شان را زیر بال شان زه سبز را که برای سر خوری ملی گرا ها و افغانهای وطندوست طرح نموده اند، انشاهلل ب

 .چاه کن را ، چاه در پیش است.  خواهد کرد

نیست. ملت همچنانیکه حماسه آفریدند و در حوزه های انتخاباتی سیل آسا سرازیر شدند به  -08-08این افغانستان، سال های 

دان شکن به این گروه فساد پیشه و بی ننگ این تپ تپ پا، آنهم به زور بیگانگان خاموش نه خواهند نشست ونه تنها جواب دن
 خواهند داد بلکه االشۀ حامیان شان را نیز خواهند شکست.

 افغانستان قبرستان امپراطوری های مهاجم است. 

 زنده و پیروز باد ملت غیور افغان و پاینده باد وحدت ملی ما.

 


