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

  
  

  

 02/20/0212                  سرتور ملنگ
 

 د انتخاباتو په هکله د  ډاکتر عبدهللا د ملی ګټو ضد دریځ
 

تل د هیواد او خلکو د ګټو په ضد  له کومی ورځی چی د نظار د بدنامی شورا بنسټ ایښودل شوی له همغی ورځی دی ډلی
په اشاره په پنجشیر او . آی. اس. د شهید محمد داؤد خان د دولت په ضد مسلحانه عملیدات کول او د پاکستان د آی. عمل کړی

 . ځینو نورو برخو کی د ګډوډی را منځه ته کول
 الره روسی اشغال ګرو قواوو د جهاد په وخت کی د روسانو سره د سولی تړون امضاء کول او د سالنګ لویه 

ته خالصه پریښودل تر څو د روسانو قطارونه په آسانی سره وکوالی شی د سالنګ نه تیر شی او خپل پوځی اکماالت د هیواد 
په جنوبی، مرکزی او مشرقی والیتونو کی د نظار شورا په مرسته تکمیل کړی، په روسی قطارونو باندی د نورو جهادی 

 . لتنظیمونو مخه نیو
 .د پرچمی کمونیستانو سره یو ځای د داکتر نجیب هللا د سولی پالن له منځه وړل او د کابل ښار ته د غلو  ډلو رالیږل 
 د ملی اردو ړنګول او د اردو ټول تجیزات او وسلی  پنجشیر ته انتقالول،   
 او د کابل ښار په کنډواله بدلول، د کابل په ښار کی  د حزب اسالمی، وحدت اسالمی او جنبش ملی په ضد جنګیدل  
په آبشارو کی په هزاره قوم باندی د ځمکی او هوا له الری  03-00د خلکو په ناموسونه تجاوز کول، د دلوی په  

 یرغل کول او دزرګونو بیګناه هزاره ګانو قتل عام او د کورنی د غړو ترمخ په ښځو او نجونو تجاوز کول، 
د چاریکارو او شمالی نه د کابل ښار په درنو وسلو ویشتل،  امریکایی قواوو ته د غلطو د طالبانو په راتګ سره   

راپورونو په ورکولو سره د طالبانو په نوم د پښتنو سیمو بمبارول دا ټولی هغه  کړنالری دی چی د نظار بدنامی شورا مشر او 
 . ضد سر ته رسولی دی غړو په تیرو څلورو لسیزو کی د افغان ولس او د هیواد د ملی ګتو په

 
 .کالو پورته دی د دی کړنالروعینی شاهدان دی ۰2ټول هغه کسان چی عمر ئی تر    
 

را به شو د ډبل عبدهللا ملی ضد او فاشیستی کړنو ته، کله چی د طالبانو له ماتی وروسته ډبل عبدهللا د خارجه چارو وزیر شو 
کا سره تړون امضاء کړ چی د هغه له مخی امریکایی قواوو ته صالحیت نو د خپل وزارت په اولو شپو ورځو کی ئی د امری

ور کړ شوی وو چی هر چیری چی کوم د توری پګړی پښتون ووینی دوی ئی باید سمدستی دستګیر او ګوانتانامو ته ولیږی او 
ښتانه ټول د القاعده غړی او د پښتنو په سیمه کی چی په هر کور باندی شک کوی دوی ئی باید بمبارد کړی د عبدهللا له نظره پ

 .  واجب القتل دی
هم دا د عبدهللا امضاء شوی تړون وو چی ډ پښتنو مینی بمبارد شوی په زر هاوو بیګناه پښتانه یا ووژل شول او یا  

 .امریکایی ځیلونو ته واستول شول
 .لیکی ئی قوی کړیهمدا د ډبل عبدهللا تړون وو چی پښتانه له دولت نه بیزاره شول او د طالبانو   
فیصده  ۰2د ډبل عبدهللا له نورو فاشیستی کړنو یو دا هم وو چی کله د خارجه چارو وزیر شو نو د وزارت  

کارکونکی او دیپلوماتان د نظار شورا غړی او د پنجشیر د دری ځخه په دندو وگمارل چی حتی یو فیصد ئی هم مسلکی او 
ډبل . تخصص صرف د نظار شورا غړیتوب  او په غال او چور کی مهارت وودهغو .  دیپلوماتیک تحصیالت نه درلودل

عبدهللا د مریم نجفی په عزت لوبی و کړی او وروسته ئی  د امرهللا صالح په مرسته هغه تحدید او د وطن پرښودو ته مجبوره 
 .کړه

 
ولی او په همغه وخت کی یی هم اوسنی کال کی هم په لویه پیمانه تقلبی رأی خپلو صندوقونه ته واچ 022۲ډبل عبدهللا په 

د همغه وخته تر نن ورځی پوری ئی د دولت . خبری کولی چی د انتخاباتو کمیسیون د ده رایی سمی نه دی محاسبه کړی
 .مخالف لوری نیوالی وو او تل یی د نظار شورا د نورو غړو په مرسته د دولت په ضد توطئی کولی

 
کی د کرزی صفت کاوو او تل به ئی ویل چی که هغه قدرت ته ورسیږی نو کرزی ته به د ډبل عبدهللا په تیرو دوو میاشتو 

تر پرون پوری ئی د انتخاباتو له کمسیون او د شکایاتو له . احترام وړ یو مقام ورکړی او د هغه له تجربو به کار واخلی
د شکایتونو کمسیون هم . تر السه کړی ویرایی  ۰۵۴کمسیون سره هم کومه ستونزه نه درلوده ځکه هغه په لومړی پړاو کی 

د انتخاباتو په لمړی پړاو کی دهغه ټولی تقلبی رایی ومنلی مګرم کله چی په دوهم پړاو کی هغه سخته ماته و خوړه نو ډبل 
  .عبدهللا د خپلی ماتی ډ پټولو لپاره داسی وړاندیزونه وکړل چی هغه د افغان ولس رأیو ته سپګاوی او د ملی ګتو ضد دی
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پرون ئی خپلو ناظرینو ته وویل چی د کمسیونونو نه را ووځی او د نظارت دنده پریږدی ځکه هغه داسی شرمونکی ماته 
خوړلی چی په هیڅ رقم سره د هغه د بری الره نشته او پوهیږی چی په هیڅ صورت کی هغه نور د انتخاباتو وړونکی نه ده 

 .نو همداسی خاینانه طرحی وړاندی کوی
 

هللا تیره شپه په ټولو خواوو تور ولګاوو چی په تقلب کی دخیل دی هغه د انتخاباتو کمسیون غړی د انتخاباتو د ډبل عبد
شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون غړی همدارنګه کرزی تورن کړل چی په تقلب کی برخه لری او د ډاکتر اشرف غنی په ګټه 

  .ئی ډیری رأی په تقلبی ډول د هغه په ګټه کارولی دی
ډبل عبدهللا بین المللی ټولنه هم تورنه کړه چی ډ اشرف غنی مالتړ کوی او زیاته یی کړه چی بین المللی ټولنه باید هغه ته خپل 

 .  بی پریتوب ثابت کړی او که نه نو هغه د بین المللی ټولنی پریکړی هم نه منی
 

 :د ډبل عبدهللا وروستی وړاندیزونه په الندی ډول دی
 .و دواړه کمسیونونه په تقلب کی دخیل دی نو دی د هغو پریکړی نه منید انتخابات •
 کرزی هم په تقلب کی د خیل ده او دهغه د ریاست جمهوری دوره د جوزا په اوله ختمه شوی او اوس په غیری •

 .قانونی توګه خپلی واکمنی ته دوام ورکوی          
 .په اثبات ورسوی بین المللی ټولنه باید هغه ته خپل بی پریتوب •
 

 :ډبل عبدهللا دتقلب لپاره الندی دالیل وړاندی کوی
 
د انتخاباتو د کمیسیون د دار اال نشا مشر امرخیل د رأیو پاڼو سره  چی غوښتل یی هغه د ډاکتر اشرف غنی په کټه و . 1

ری شی بلکی عدلی ارګانونو ته د تحقیق کاروی و نیول شو او د ده په اند دا ښکاره تقلب ده نو آمرخیل باید نه تنها له دندی ل
 .لپاره واستول شی

 
په پکتیا ، پکتیکا، ځوست، کنړ، ننګرهار، لغمان، او فاریاب کی زیات تقلب شوی او په ناقانونه توګه ډیری رأیی د ډاکتر . 0

 .اشرف غنی صندوقونو ته اچول شوی دی نو په دی والیتونو کی دی له سره انتخابات وشی
 
 .میلیونو شمیره د منلو وړ نه ده ۷اباتو په دوهم پړاو کی کمو خلکو برخه اخیستی وه او د د انتخ. 3

لکه مخکی چی وویل شول ډبل عبدهللا ته ثابته ده چی په هیڅ رقم  هغه انتخابات نشی وړای او داسی شرمونکی ماته یی 
ویلو سره غواړی د انتخاباتوپروسه ټوله تر سوال خوړلی چی په هیڅ ډول نه جبرانونکی ده نو اوس په همدا پورته بابواللو 

 .الندی راولی
 

د ډبل عبدهللا شرموونکی خبری  خو دا هم دی چی وائی د ملت رأیو ته سپکاوی شوی دی زه نه پوهیږم چی د ملت رأی 
 . کومی دی هغه دی چی عبدهللا ته ورکول شوی او که هغه دی چی ډاکتر اشرف غنی ته ورکول شوی

وس هم همغه زاړه خوبونه وینی اوداسی فکر کوی چی که هغه رئیس جمهور نشی نو دی به یو ځل بیا په جنګ الس عبدهللا ا
هغه اوس هم فکر کوی چی د پنجشیر هر و ګړی قهرمان او واجب اال حترام ده او د هغو هره خبره د کاڼی . پوری کړی

 .کرښه ده چی ټول خلک ئی باید و منی
 

 :کومه حده د عبدهللا غوښتنی برحقه دیاوس راځم دی ته چی تر
د عبدهللا یوه غوښتنه هم بر حقه نه ده داڅرنګه کیدای شی چی دواړه کمیسیونونه ، کرزی او نړیواله ټولنه ټول متقلب وی او 

 .یوازی ډبل عبدهللا بر حقه وی د انتخاباتو په اول پړاو کی ولی دا یو هم متقلب نه وو
رأیی کارول شوی وی چی د  ۰10۰۲۰2کال په انتخاباتو کی  022۰په باره کی ډبل عبدهللا ته وایم چی د  ملیونو رأیو ۷د 

خلکو خپلی رأیی و کارولی  ۷2۴کارتونه توزیع شوی وو او دهغو  11۰22222وه په دی معنی چی ټول  ۷2۴ټولو کارتونو 
 :ی تر السه کړیاو په الندی ډول کاندیدانو رأی. رأی شولی  ۰10۰۲۰2چی شمیر ئی 

 
 ۵۵.۰۴         ۰۰۰320۲  کرزی
 1۰.3۴         132۰۵23  قانونی
 11.۷۴          ۲3۵30۵  محقق

 12۴          ۰2۰۰۰1  دوستم 
 ۰.۰۴          ۰3۲000 نورکاندیدان
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 .کالو کی په ملیونونو نور کارتونه هم توزیع شول 021۰او  022۲وروسته بیا په 
 

ال د انتخاباتو وروسته په یوه مجلس کی ویلی وو چی انتخابات په ژبنی لحاظ سرته ورسیدل او ک 022۰یونس قانونی د
دانتخاباتو نتجی تر ډیره حده د قومی تناسب څرګنده ونه کوی ولی بیاهم زما په یاد دی چی پههمغه وخت کی هم په جنوبی 

 .ارینه وو هم په کمه اندازه برخه اخیستی وهوالیتونو کی د نا آرامی په اساس د ښځو ونډه په نیست حساب وه او ن
 :کال کی په  الندی والیتونو کی د رأیو شمیره او تفاوت 021۰او  022۰په  

 
د رأیو شمیره زیاتوالی    021۰   د رأیو شمیره   022۰   والیت

 فیصدی
 ۵1.۰۴  0۰۵20   ۷0222   ۰۷۰۲۰ پنجشیر 
 ۷3،۲۴  3۰۰۰۰    ۰0222   ۰۷1۵0 نورستان

 
 .کال د رأیو شمیره ما له خارجی نشراتو څخه ترالسه کړی ده 021۰د پورته والیتونو د : ڼوت

نو که د پنجشیر اویا نورستان والیت چی یوډیر نارام والیت ده او د وګړو د احصایی په اساس د یوی ولسوالی په اندازه دی د 
زیاتوالی په جنوبی او مشرقی والیتونو  کی هم زیات فیصده  ۰0زیاتوالی پورتنی فیصدی په نظر کی ونیسو او په اوسط ډول

کړو او ور سره دا هم په نظر کی ونیسو چی په جنوبی  والیتونو کی د انتخاباتو په ورځ هیڅ امنیتی تحدید نه وو ، طالبانو 
خاباتو ته والړ خلکو ته اجازه ورکړی وه چی په انتخاباتو کی برخه واخلی حتی په ځینو سیمو کی ئی تشویق کړی وو چی انت

شی نو بیا د جنوبی او مشرقی والیتونو د رأیو نتجی تر اوسنیو نتجو نوره هم پورته کیږی او د تقلب سوال نه پیدا کیږی، زه 
 .مطمین یم چی که په دی والیتونو کی دریم ځل انتخابات وشی نو د رأیو شمیره به څو چنده نوره هم زیاته شی

 
له بلی خوا . اړو کاندیدانو استازی موجود وو او هغو ټولو د رأیو صندوقونه امضاء کړی دیهمدارنګه په هر مرکز کی د دو

لس زره کامرو تر نیمایی د انتخاباتو مرکزونه ترڅارنی الندی نیولی وو او د تقلب امکانات یی له منځه وړی وو  د اروپایی 
بهیر څارل او د تقلب امکانات حد اقل وو او که تقلب شوی هم وی اتحادیی نماینده ګانو او د مدنی ټولنو ناظرینو هم د انتخاباتو 

 .هغه د ډبل عبدهللا نفرو کړی ده او دا  د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون دنده ده چی نا پاکی رایی  د شمیرنی څخه وباسی
 

همدارنګه په کرزی او بهرنیو ناظرینو اما د دی ټولو سره سره  ډبل عبدهللا وائی چی د ټاکنو په دواړو کمیسیونونو باور نلری 
هم باور نلری نو نه پوهیږم چی ډبل عبدهللا په چا باور لری حتماٌ هغه یوازی د نظار شورا په غړو باور لری او غواړی چی د 

ر کمیسیونونو غړی باید ټول د نظار شورا وی او معنوی هم د ټاکنو د کمیسیون رئیس شی او بهرنی ناظرین هم باید  د نظا
شورا پلویان وی چی دا ټول هغه د معنوی په خبره  چی یو وخت یی د ولسی جرګی د انتخاباتو د نتجو د بدلولو په باره کی 

انتخابات د خلکو د وینو په بیه باندی سر ته رسیدلی او ډاکتر اشرف غنی د (. خیال است و محال است و جنون)ویلی وو 
 32د جوزا . چی ژر تر ژره باید د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو پایلی اعالن کړیانتخاباتو ګټونکی ده موږ ټول منتظر یو 

 13۲3کال 
 

 په درناوی
 سرتور ملنګ

 


