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  27/12/2019         اخترمحمد یوسفی

 شکست خورده بازهم به خیال اشغال چوکی

 

این شکست خورده، چشم سفید و بی شرم است که با تمام تالشها و توطئه هایش در چهار دور انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان کاندید بوده، مگر در چهار بار هم موفق نشده است. عبدهللا عبدهللا در هر چهار بار حقیقت آفتابی شکست شرمسار 

 خورا را قبول ندارد. 

هیچ یک از کشور جهان با عملکرد روش دیموکراتیک چنین حالت خجالت بار را سراغ ندارد که عبدهللا  تاریخ دیموکراسی در

این شارلتان وسیله تشویش همگانی برای ملت با غرور مگر بی دفاع و غرق در خون جنگ مزدوران بیگانه در افغانستان  

 گردیده است.  

 

تان حدود سه ماه پس از برگزاری آن در ششم میزان اعالم شد. بنا بر این نتایج، " نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانس

درصد( بیشترین آراء را به دست آورده  ۵0/۶۴رای ) ۸۶۸هزار و  923جمهوری کنونی با کسب  محمد اشرف غنی، رئیس

درصد( در جایگاه دوم قرار  39/۵2)رأی  990هزار و  720عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرائیوی دولت وحدت ملی با گرفتن  است.

 .گرفته است

قلب" در این ها از "تپذیرد و خواهان رسیدگی به شکایتتیم انتخاباتی آقای عبدهللا لحظاتی پس از اعالم این نتیجه گفت آن را نمی

 انتخابات است. 

و هفت  یران در کابل در جریان بازشماری بیستدر حالیکه تیم ناظرین انتخاباتی عبدهللا عبدهللا حتی با مشاهدۀ بی شرمانۀ سفیر ا

والیت صندوق های رأی دهی حضور داشتند. در جریان آغاز بازشماری صندوق های رأی دهی انتخابات تیم انتخاباتی عبدهللا 
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رتگر اعبدهللا محالت کمیسیون انتخاباتی را در والیات بدخشان، تخار، جوزجان، سرپل، بغالن، کندز و پنجشیر توسط باند غ

خویش هفته ها به زور بسته کرده بودند و نمی گذاشتند تا صندوق های رای دهی در هفت والیت شمال کشور باز شماری شود. 

به اثر فشار ناظران و تمویل کنندگان خارجی، بعد از بسته بودن هفته ها، اجازه شمارش آنرا دادند، مگر هنوز هم با بیشرمی 

ندارد. این شاگرد ناکام مدرسه غارتگری به  شاگرد تنبل مکتب می مانند که هرچند لت هم بخورد عام و تام شکست خود را قبول 

 بازهم هیچ شرم و حیا ندارد. 

مسئلۀ جالب و خائنانه واضح در این است که در طی چند دهۀ اخیر دشمنان خارجی مردم افغانستان بخصوص استخبارات روس 

مال افغانستان را بکلی جز سر زمین افغانستان نمی دانند. این چند والیات شمال کشور را ها، ایرانی ها و ترک ها چند والیت ش

 به سرزمین گروگان گیری و محل مصؤن ومستقل یرای فراریان و مجرمین اجیر خویش تبدیل نموده اند.  

یت تخار در شمال را به حی  از تخت ارگ شاهی کابل  فرار نمود، وال 1996وقتی برهان الدین ربانی از دست طالبان درسال 

میالدی در اولین  2001پایتخت خود ساخت و مسیر راه عبور و مرور خود را نیز از طریق تاجکستان انتخاب نمود. در سال 

امریکایی در حریم هوایی افغانستان مصروف بمباردمان  52ساعات آغازعملیات نظامی ناتو علیه طالبان که هنوز هم طیارات بی 

 لبان بودند.محالت طا

[[ ندارد، برهان الدین ربانی اولین ناشر فریده نوری - هیچ تفاوت با رابطه انگلیسها و شاه شجاع ]] ببرک کارمل و شوروی ها

 کسی بود که خود را به بسیارعجله دوباره به ارگ شاهی کابل رساند و مدعی تخت سلطنت ارگ شاهی در کابل شد.

میالدی وقتی مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، شاه فقید اسبق افغانستان براساس تقاضا  2002بعد از سقود طالبان در سال 

مردم کشور و جامعه جهانی بعد از چهار دهه هجرت از ایتالیا به کابل تشریف آوردند،  کافۀ ملت افغان از آمدن اعلیحضرت 

تصادفی نبود که در جریان لویه جرگه که باید زعیم ملی مستحق برای کشور تعین می محمد ظاهرشاه با گرمی استقبال کردند. 

شد، به اشارۀ خارجی ها اردلیان شورای نظار با اشتراک فهیم و عبدهللا عبدهللا  دست به اخالل و بی نظمی در تاالر لویه جرگه  

وی واقعأ می توانست که افغانستان را از جنگ و  زدند. اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بعد از تعین وی به حی  زعیم ملی کشور

 خونریزی بیگانگان در مرحلۀ نهایت حساس میهن نجات بدهد، منصرف شد.  

 والیت جوزجان میرود.ویش با آدمکشان گلم جم بخشود به قصرهای شبرغان هم مرتکب جنایت و لواطت میرشید دوستم هرگاه 

 جوزجان و شهر شبرغان را پایتخت حکمروایی حکومت عبدالرشید دوستم میدانند.         روسها، ایرانی ها و ترکها والیت 

این یک خیانت سریع و تخطی آشکار از قوانین ملی و بین المللی است که هیئت های دیپلومات کشورهای خارجی ترکیه ، 

ۀ حکومت مرکزی کابل به نزد دوستم کودن روسیه، ایران بشمول قوماندانان ایساف برای حل معضالت با همرایی وزراء کابین

 به قصرهای شبرغان وی سفر می کنند. 

شبکه های استخبارات ترکی، روسی و ایرانی در والیات شمال افغانستان به بهانۀ جلوگیری از نفوذ طالبان و داعش  آزدانه  

 نمی کند.         فعالیت های استخباراتی و نفوذی خود را ادامه میدهند و دولت مرکزی هیچ اعتراض

عبدهللا عبدهللا و متحدین این کاسه رسوایی بازمانده گان و شب مانده گان  شورای نظار عمأل اجیران استخبارات خارجی هستند. 

نباید فراموش کرد که دشمنان مردم  افغانستان می خواستند توسط همین چند مهره شارلتان و اوباش، افغانستان عزیز را بدو 

و جنوب تجزیه نمایند. مردم وطن پرست و با قار افغانستان در برابر توطئه تجزیه وطن توسط دشمنان شان مردانه قسمت شمال 

گی کردند، این مهره های مزدور بزودی روی سیاه و رسوا شدند، مگر این شارلتان ها بازهم آرام نه نشستند. تصادفی وار ایستاد

محاکم و مجازات جنایات شان ائتالف های نامقدس را بر ضد منافع ملی افغانستان نیست که این شارلتان های اوباش از ترس 

در زیر چتر "دیموکراسی" تقلبی سازمان داده اند، این اوباشان تالش دارند تا از مجرا قدرت دولتی بتوانند اموال غارت شده را 

 .  که از نزد مردم دزدیده اند حفظ کنند و از مجازات جرم خویش مصؤن باشند

 در بین این مهره های شارلتان مشهور شان عبدالرشید دوستم نمایندۀ استخبارات روسیه و ترکیه با گلم جمانش، سید 
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منصورنادری درۀ کیان با فرقۀ اسماعلیه که از طریق شبکه انگلیسی آغاخان تمویل می شوند، جمعیت وشورای نظار و لطیف 

یرانی تمویل و ال می شوند، گروه های "حزب"  وحدت که از طرف آخوند های پدرام  که توسط ایرانی ها و روس ها تموی

اد نام اتحه ائتالف ضد ملی بحمایت می شوند با اشتراک عده از جنراالن خاین سیاست های غیر مصالحانه نجیب خاین دریک 

( هشتم ۸شمسی بر ضد پالن صلح ملل متحد دور هم جمع شدند و توسط کودتای در) 1371و  1370طی سالهای  اسالمی شمال

 قدرت را تصاحب کردند و تمام اموال و دارای ملی و مردم افغانستان را غارت کردند.  1371ثور 

هره خود ها را عوض میکنند، با آن که به دیموکراسی هیچ عقیده هم ندارند، آنرا این مهره های شارلتان هر لحظه موقعیت و چ

میرا  "جهاد" و مقاومت  خود میدانند. مهره های شارلتان ها می خواهند به هر راه و رسم بی شرمی و یا غیر قانونی که هم 

 باشد، به قدرت برسند.  

ن ها در سر ستیژ باشد، و یا به  زور سر نیزه، فیر های هوایی در سرک این مهره های شارلتان چه به گریه و زاری ها و فغا

ها و کوچه های شهر کابل، چه با قفل زدن به دفاتر کمیسیون های انتخاباتی و یا راه  بندان سرک های عامه بروی عابرین باشد، 

 وبس.   برای شان هیچ فرقی  ندارند اینها فقط مجنون چوکی و مقام هستند، قدرت می خواهند

این شارلتان ها لباسهای شیک قمیتی خود راکه از مغازه های غربی به اسعار خارجی  خریده اند،  بجر در قصر های ارگ 

شاهی کابل در کوه ها هم پوشیده نمی توانند و دیگر روزه های نوجوانی هم گذشته که کوه باشد. اگر این شارلتان لباسهای شیک 

 ی غربی به اسعار خارجی  خریده اند لیالم هم کنند بجان هیچکس برابر نمی شوند.قیمتی خود راکه از مغازه ها

 

ور نفرین و لعنت بر کوداچیان هفتم ث مرگ ونفرین بی شمار بر مزدوران بیگانه و حمایتگران خارجی شان در افغانستان عزیز.]

توسط باداران شان به وقوع پیوست. هزاران  میالدی 1979که به تعقیب آن اشغال افغانستان عزیز در بیست و هفتم دسامبر 

 وطن بیجاره ما و مردم بی دفاعشود دامنگیر آن سپری میهل سال ازامروز که چ نفرین به این مزدوران کرملین که بدبختی آن تا

 [.  یده نوریناشر فر – شدراه نمی انداختند، این جنایتکاران فعلی از کجا پیدا میها کودتا ننگین هفت ثور را بینگردید. اگر ا آن

 ******** **** 

مطالعه کنند، می را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خواننتذکر: 

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس توانند با اجرای "کلیک" بر
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