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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ١٣

 

 عبدهللا در چنگال خليلی
عبدهللا عبدهللا نسبت  نشر فايل صوتی مربوط  به " انتخاباتی" معاون دوم دولت مستعمراتی کابل از تيم کريم خليلی

 که خود را در آستانۀ عبدهللا. ی افغانستان شکايت نمودئتخابات به مراجع قضادخالت در انوی در مورد 

را به نفع خويش " انتخابات"سرشکستگی می بيند، به ھر سو دست می اندازد تا اگر بتواند افکار عامه و نتيجۀ 

ه خليلی به تعدادی دھد ک ی يک ھفته قبل منتشر کرد، نشان میئفايل صوتيی که تيم اصالحات و ھمگرا.  ر دھديتغي

يس جمھور جديد در انتخابات با مشورت دولت از پيش تعيين شده است و بنا بر توافقات ئر"از مردم گفته است  

صورت گرفته، نامزد مورد توافق قصر رياست جمھوری پيروز سومين انتخابات رياست جمھوری کشور خواھد 

  ".بود

ی را ئاصالحات و ھمگراودتر به اين موضوع رسيدگی نمايند و تيم خليلی از مقامات قضائی تقاضا نمود تا ھرچه ز

 شده از خليلی با جعلی خواندن فايل صوتی منتشر. به جھت انتشار جعليات و اکاذيب مورد بازخواست قرار دھند

افغانستان يس جمھور، از مقامات قضائی  ئانجام تقلب توسط معاون ری مبنی بر ئسوی تيم اصالحات و ھمگرا

، اين دوسيه  بايد مورد ءتقاضا کرد که به دليل اھانت به شخصيت وی و ايجاد بی نظمی در جريان  بررسی آرا

 در عبدهللاش موفقانه به پيش ببرد، و تيمعبدهللا ی خود را عليه ا بتواند دعوخليلیاگر . تحقيقات جامعی قرار گيرد

ی حقوقی را عليه ا با اطمينان دعوخليلیکه  قابل توجه اين. رفتيک تنگنای بزرگ سياسی و حقوقی قرار خواھد گ

 و گروه شورای نظار به رسوائی غير قابل عبدهللاپس  اگر فايل صوتی تقلبی باشد، .  به راه انداخته استعبدهللا

  . منتظره مواجه گرديده و در سطح ملی و جھانی بی اعتبار خواھند شد

 و گروپش عبدهللايل صوتی ، جعلی نه بلکه حقيقی است، در آن صورت ھم بايد و ھرگاه به اثبات برسد که اين فا

 .پاسخگوی تخلف از قانون اساسی دولت نشانده که حريم شخصی افراد را مصون دانسته، باشند

ھر دو از يک آبخور . عبدهللا ھويت ملی دارد و نه خليلینه . کشمکش ميان وابستگان اجانب يک امر طبيعی است

  . نوشندآب می 

 

 


