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 ؟انتخابات افغانستان دستگاه های بیومتریک گم شدهٔ 
 

تان افغانس دربدبختی سیاه و درافغانستان یکی از تاریگترین روزهای  1992پریل ا 28مطابق  1۳۷1( ثور ۸هشتم )
جریان نابودی همۀ دارایهای مادی و معنوی مردم  .به بعد همه چیز در میهن ما گم شده استسیاه از آنروز  .ستا

وهیچ چیزی بجز  "مجاهدین" به یغما برده شده استرهبران  افغانستان در تحت نام " جهاد " توسطمظلوم و بیدفاع 
 ی انتخابات را باقی نگذاشته اند.برا دستگاه های بیومتریک چند

برای  ان. این غارتگرددارن تمخالفدرافغانستان انتخابات  طریقاز شیوه کسب قدرت  با ساساسا"جهادیون" بنییادگرا 
در  بدو دسته حاکم آگاهانهخود را اتباع کشوررای دهی اعادۀ حقوق حقۀ -جلوگیری از تعمیل قانونفریب مردم و 

  .تا بتوانند مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان را فریب بدهند تقسیم نموده اند جعلی" اپوزیسیون"و  قدرت
 و تقسیمخواه( در پس پرده در تأمین  اسالمی امارتدستۀ جمهوریت خواه و دستۀ ) مانند حلقات زنجیریهردو دسته 

 با رفص با همان چهره از یک حلقه به حلقه دیگر وقت انتخاباتفقط در  ،منافع شخصی و گروپی شان یکی هستند
 .ندنمای می ی نقل مکانقیافه عوض

لی ممنافع بخاطر حفظ  راخود مثبت  هایتالششان  داشتهبدست در فرصت محدود کشورمردم وطندوست که هنگام 
رپا برا قیامت  یغوغا اً فور جنایتکاران جنگی و اپوزیسیون ساختگی تنظمهای "جهادی" ،ندازدان می به راهکشور 

یراث متمامی مانند بربرهای قرون اوستایی  های "جهادی" . جنایتکاران جنگی و اپوزیسیون ساختگی تنظمکنندمی
 . نمایند می و نابود لگد مال ما مانند بتهای تاریخی بامیاندر کشوررا  وطنپرستانهو  ملی های

درحالیکه درتمام اکناف کشور جنگ خونین بیگانگان توسط عمال ریاست جمهوری قبل از تدویر انتخابات امسال نیز 
انتظامی هردو دسته  کشته میشوند، کشور در داخل روز صدها هموطن بیگناه ملکیهر  و دنجریان دارشان خارجی 

  همزمان دست بکار شدند. )دستۀ جمهوریت خواه و دستۀ امارت اسالمی خواه(نظام حاکم
یک بتحر «اپوزیسیون جعلی» دستۀ دوم .انتخابات را میخواستند تدویر هستند درارکۀ قدرتاول که  دسته حاکم

مطابق ستراتیژی حکومت "مؤقت" را سردادند تا تدویر  هایشعار، امریکاجانب ونشان دادن چراغ سبز پاکستان 
قش دلخواه در نیش پ بیش از افغانستانامور داخلی به بهانۀ "صلح" با طالبان تسلط پاکستان و ایران را در پاکستان 

 ند. نمایتقویت خود 
تالشهای توطیه گرانۀ نتیجۀ خود ریاست جمهوری امسال روز انتخابات  در گان رای دهیارقام شرکت کنند

 ثابت نموده است.  درافغانستان کامألطرفدار تدویر حکومت "مؤقت" را « اپوزیسیون جعلی»
ویرعاجل حکومت "مؤقت" دطرفداران ت توطیه گرانهتالشهای  یکی از مشکالت انتخابات ریاست جمهوری امسال

دهندۀ  رایمردم عوام اگثریت  توانستند بر ضد انتخابات توطیه گران .عرض وجود کرده استبوده که درافغانستان 
توطیه گران فضای  به دوراهی قراردادند.امسال  ریاست جمهوری درانتخابات هیرای دشرکت عدم کشور را برای 

د که برای حفظ مال و جان خود از کدام دسته ستنکشور نمیدان ۀمردم بیچارو مغشوش ساختند طوری انتخابات را 
 حمایت کنند.)دستۀ جمهوریت خواه و دستۀ امارت اسالمی خواه( 

رای  شرایط حداقل نصف نفوس کشور واجد نفوس دارد، (۳۰) بیش از سی ملیوناکنون که یدرکشور !ببیندحقایق را 
ثبت امسال انتخابات ریاست جمهوری برای  رای دهیبرای ( ۹،۵)نه ونیم ملیون  .میباشندکشور درانتخابات دهی 

 فیصد ثبت کننده (۶۵) شصت و پنج حدود افغانستانکمسیون انتخابات مقدماتی منتشره  ارقامنام کرده بودند. براساس 
   رای نداده اند. ریاست جمهوری در روز انتخابات رای دهی گان

است تا ر کشوپروسه ملی انتخابات در  مردم متمرکز بر بی اعتماد سازی درافغانستانرگرایان غارتگ تالشهای بنیاد
 انند در فضای جنگوبت و سازند مجهزدوباره  جالد را با شالقهای مولوی قلم الدین امارت "اسالمی"پیروان بتوانند 

  نمایند.درکشوررا جانشین جمهوریت انتخابی  خود را اسالمی" امارت"طالبی  و وحشت
ابتکارعمل افغانستان مردم خارجی و داخلی دشمنان این حقیقت تلخ اند که شمسی  1371ماه ثور  (۸) هشتمبعد از 
کفایت غارتگر و کاندیدان  حکمروان بی با موجودیتدشمنان مردم افغانستان  .بدست خود دارندکشور دررا جنگ 
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 ،کشور تعمیل نموده اندمظلوم و بیدفاع ناهنجار را باالی مردم  ضعیتو انچناکنون  متقلب با زورمندان جالد شان
نای که بر مبکرات سری امریکا با طالبان امذ یاانتخابات ریاست جمهوری و  چنین نتایج ناقص صورت به هیچکه 

صلح واقعی و  شعارهای دروغین ومیان خالی در حرف باقی مانده است استاستوار  یپاکستان رهبران های توطیۀ
 .شده نمیتوانندعملی  انستانغافپایدار را در کشور جنگ زده 

( در یک نشست خبری گفت که میزان 1۳موالنا عبدهللا، عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز شنبه )" 
ها  دستگاه دیگر را از دستگاه 22های حافظه  دستگاه بیومتریک در کابل ناپدید شده و افراد زورمند کارت ۷حدود 

خ ها نیز رآقای عبدهللا تصریح کرد که موارد اندکی از این دست اتفاقات در شماری از دیگر والیت. اند بیرون کرده
   ."داده که بر سر اعتبار آرای چنین محالتی بعدا مطابق طرزالعمل تصمیم گرفته خواهد شد

از  انستانافغدر  خارجی چیزی دیگری همکشورهای بیومتریک تحفۀ گدایی اکنون درکشور بجز چند دستگاه نمایشی 
قین کامل ه یب. ه استگم شد بعد ازانتخابات امسال تعداد آن هم کهبود باقی نمانده  تگران "جهادی"رغاهای دوزدی

انتخابات شمرده اند  کشور خود را برندۀ ریاست جمهوری قبل ازجمع آوری آرا انتخابات سراسری کاندیدان که
، کجا هستند دراند بخوبی میدانند که دستگاهای بیومتریک گم شده  نمودهدر افغانستان واعالن تشکیل حکومت آینده را 

قاضا ت. مردم اند به کمسیون انتخابات بسپارند یدهددزهرچی زودتر دستگاهای بیومتریک را که  بهتر خواهند شد که
 انتخاباتیون کمسبیچارۀ  کمیشنرانبدوش لمانی مانند انتخابات قبلی پاررا اصلی بار مسؤلیت متقلبین  ست کها دارند
 نگذارند.  کشور

 

 
 

 شمنانداز چنگ  راشان واقعی و آزادی روز نجاتانتظار خواهند کشید تا مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان تا چی وقتی 
  ؟ببینندرا بچشم سر خود  و نوکران داخلی خارجی

کفایت غارتگر وکاندیدان متقلب با زورمندان جالد  این حکمروان بید که یرسخواهند موعود فرار  آنروزیوقت چه 
  .ددیگرهیچ چیزی مردم کشور گم نمیشوبعد از آن که  . یقین داریمگم شوندافغانها  آبایی میهن مقدسشان یکجا از
برارکۀ  بکمک خارجیها شان صفت بیکفایت غارتگر و کاندیدان متقلب با زورمندان جالدن یااواین حکمرسالهاست که 

 ،دهندمی ف شعارردر حراشفافییت  دروغینتکیه زده اند، هربار در پروسه ملی انتخابات فریادهای  در کشور قدرت
  برمال میشوند. و تقلب هر بار نتایج انتخابات با هزاران گندیده گیدرعمل  مگر

 دارند.در دست را کتابت اجرا امور  کمسیون انتخابات افغانستان فقط بحیث یک اداره جمع آوری اوراق رای دهی
 فتصحکمروان بیکفایت غارتگر وکاندیدان متقلب با زورمندان جالدتوسط و حوزه های رای دهی جریان انتخابات 

 برده میشوند.  به پیش شان
توسط  لبات وسیعتق نیز افغانستان انتخابات قبلیهای به یقین کامل گفته میتوانیم که درانتخابات ریاست جمهوری دوره 

ه ظهور که منتج ب استصورت گرفته  شان صفتحکمروان بیکفایت غارتگر وکاندیدان متقلب با زورمندان جالدخود 
حکمروان بیکفایت غارتگر وکاندیدان متقلب با زورمندان خودی چون ت. اس هدرکشورگردید دوسره رمسار اداره
انتخابات دروسیع تقلب اصلی مقصرین  پاالن خر شالق زدند.باالی شان متقلبین بودند درعوض خر  شان صفتجالد

کاندیدان متقلب با وحکمروان بیکفایت غارتگر متقلبین بلکه  ،که اکنون در زندان بسر میبرند نبوده اندقبلی شنران یکم
نتخابات امتقلبین آنان جامعه جهانی نشان بدهند که  تا به خواستنداین فساد پیشگان  بودند شان صفتزورمندان جالد

به را  آنان داشتندن همرا دیگری  صالحیت گونههیچ نقش کتابتبجز  که دورۀ قبلی کمیشنران .مجازات نموده اندرا 
  زندان انداختند.

 پای
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