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 افغانستان درمیله تفنگ های باند های "جهادی"
 همواره بطرف مردم است

 

ه را ب باند های "جهادی" جنایتکار و ادمکش درافغانستان تا چی وقت با رخ کشیدن سالح و میله های تفنگ خود
دامه ا ملت افغان بر این اسارت و گروگان گیری تا چه زمانی می کشند. روی ملت مظلوم و مردم بی دفاع افغانستان

 میدهند ؟ 
 

های انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای شکایات انتخاباتی افغانستان با نمایندگان دسته نشست مشورتی کمیسیون
 .نتیجه به پایان رسیدبست انتخابات بیجامعه مدنی به منظور دریافت راه حل برای بن

 

 
 

 ی افغانستان و از نامزدان پیشتاز این انتخابات، از مخالفان اصلی روند بازئدسته انتخاباتی عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرا
شماری  هزار رای نامعتبر از سوی کمیسیون در روند باز۳۰۰شماری است. اعضای این تیم ادعا دارند که حدود 

 د باطل اعالم شود. شامل شده که بای
 

اما هواداران آقای عبدهللا در هفت والیت پنجشیر، بغالن، تخار، بدخشان، جوزجان، سرپل و فاریاب به کمیسیون 
اجازه ندادند روند بازشماری را انجام دهد. آقای عبدهللا در نشست امروز که در آن متحدان ستاد انتخاباتی ثبات و 

هزار رای مورد این اعتراض ستاد او  ۳۰۰که این موضوع به معنی پذیرش همگرایی نیز حضور داشتند، گفت 
 .نیست و اگر این آرا باطل نشود، ستاد او حاضر نیست نتیجه ابتدایی انتخابات را بپذیرد

مهمترین دالیل این مشکالت بوده است. به گفته گوید "اشتباه کارمندان و مشکالت تخنیکی" کمیسیون انتخابات می
آوری شده و شمار مسئوالن این نهاد، تفاوت آرا در محاسبه نهایی به دلیل تفاوت در اطالعات بیومتریک جمع

دهندگان ثبت شده در سیستم است و ناآشنایی با دستگاه بیومتریک، دلیل ثبت شدن آرا در خارج از زمان جریان رای
های نتایج  گویند آنها شواهد و اسناد دیگر چون فورماعضای کمیسیون انتخابات می. ابات بوده استبرگزاری انتخ
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ها و حضور ناظران و شاهدان انتخاباتی، برای هایی از تقلبثبت شده در محالت رای دهی، نبود شکایات و گزارش
 .معتبر دانستن این آرا دارند

 
 

افغانستان و توسط باند  ( بیست و هفت سال متواتر می شود که گروگان گیری ملت مظلوم و بی دفاع27بیش از )
 های "جهادی" جنایتکار و ادمکش و حمایتگران خارجی شان با جاری بودن جوی های خون بی گناهان در افغانستان

 رای توسط ( دو میلیون2ف میلیونها دالر که کمتر از )ادامه دارد. مدت سه ماه می شود که انتخابات نمایشی با مصار
 باند های "جهادی" جنایتکار و ادمکش کمیسیون انتخابات ر روز انتخابات رای ثبت شده اند.کمپیوترهای بایمتریک د

افغانستان را نمی گذارند که صندوق های رای دهی را در هفت والیت شمال کشور که تحت اسارت باند چور و 
   ول قوماندانیت جمعیت اسالمی قرار دارند بازی شماری شود.چپا

مجری بحران اصلی در انتخابات افغانستان باند های "جهادی" جنایتکار و ادمکش و حمایتگران خارجی شان هستند 
 رتقصیر را بدوش کمیسیون انتخابات می اندازند. در انتخابات دو مگر این زورمندان شریر چپاولگر همواره همۀ

انجام داده بودنذ مگر کمیشنران بیچاره را که  پارالمانی نیز زورمندان محلی تخطی ها را در هنگام رای گیری قبلی
حوا علم نورستانی  را در این دور انتخابات ریاست جهوری ند به زور به زندان انداخته اند.واسطه و وسیله نداشت

 ک تهدید و ایجاد وحشت کار میگیرند. یک خانم به ذوش دارند باز هم از همان تاکتی
همانند قلم الدین امر بالمعروف  خجالت آور است که ولگردهای و قوماندانان محلی شورای نظار جمعیت اسالمی

خالف قانون و راه رسم فرهنک افغانی  طالبان در برابر زنان کشور یکسان برخورد وحشیانه دارند. این چپاوکران
 یلۀ تفنگ و دشنام در برابر کمیسیون و رئیس آن محترمه حوا علم نورستانی کار میگیرند.تهدید م و اسالمی با

این باند های چور و چپاول شورای نظار جمعیت اسالمی با هماهنکی گلبدین حکمتیار و سایر متحدین غارتگر شان 
کشور کار میکنند و نه به دیگران  نه خود برای عمأل مانع و سد راه حل مشکالت موجود در افغانستان میباشند. اینان

فرصت کار و خدمت را به میهن میدهند. این این باند های چور و چپاولگر فقظ امتیازات و اشغال مقامات حکومتی 
  از راه میلۀ تنفگ می خواهند وبس.
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