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   اعالميه

  !مردم افغانستان استماه اگست بازنده اصلی انتخابات 
   

آيا اينکه کداميک . فردا نتايج قسمی انتخابات رياست جمهوری وشورا های واليتی اعالم گرددقرار است 
دوکانديدی که بيشترين آرا درصندوق شان بوده است برنده اعالن ميشود برای مردم افغانستان حايز اهميت از

؟  نظرخواهی کميته حقوق است؟ آيا مردم ما کمسيون نام نهاد اتنخابات را بحيث يک ارگان مستقل قبول دارند
بشر فارواز عده ای از افغانهای مقيم داخل وخارج ازکشورحاکی ازآنست که مردم کرزی وعبداهللا را بحيث 
نمايندگان دوبخش ازجنگساالرانی ميشناسند که رهبری جنگهای داخلی سالهای نود را به دوش داشته مسوول 

اگر . رده ها در آن روزهای سياه تاريخ کشورما ميباشندنسلکشی ها، سينه بريدنها، راکتپر انی ها ورقص م
کوشش مردم ما برای بازسازی راندن  مسوول به بيراهه  ومتهمينی که با خودمتحد ساختهکرزی با ادارۀ فاسدش

ومتحد علومی ها وگالبزوی ها به سمبول " ملی"دستگاه دولتی ، امنيت و اقتصاد است، عبداهللا بحيث کانديد جبهه 
 مردم ما هيچ بنابرين. تباهکن تبديل شده است که طی سی سال اخيرافغانستان را به بربادی سوق داده انداحزاب 

حساب مردم باحتمالی را نميتوان هرنوع بی نظمی وخرابکاری کانديدها ندارند و انگيزه ای برای دفاع ازهمچو
 برای شرکت در شويق سياسيون مترودمردم افغانستان درين انتخابات اينبود که به ت برد. عادی کشورگذاشت

تهديدها ومجازاتهای قرون وسطايی طالبان را در  شجاعت  وازجانب ديگرباندانتخابات نمايشی وقعی نگذاشت
يک حزب سياسی ميتواند اشتراک در انتخابات را بر ای طرفداران خويش تحريم کند . دناديده گرفتنموارد ممکن 

ولی محروم ساختن مردم از حقوق سياسی ايشان با استفاده از تهديد های قرون وسطايی وارتکاب اعمال خشونت 
ر انتخابات برد اصلی د.  را به نمايش ميگذاردوحاميان شان گی وخشونتگرايی طالبان ه ماند آميزعمق عقب

، اين انتخابات مبتال به چهارعيب شرعی رااخيراگست با اياالت متحده امريکاومتحدينش است که طی چند روز 
طالبان هم برنده شدند چون .  بحيث انتخابات شفاف وموفق جا ميزنندبرای مصرف تبليغاتی داخلی خويش،

البته اين نوع . مرين حقوق سياسی شان محروم سازند ازتجبرأ راه ها ميليونها انسان رابا ماين گذاریتوانستند  
آنچه مردم د ر . ازحق رأی بدست آوردموفقيت را کمسيون انتخابات نيزبا محروم ساختن پنج ميليون افغان مهاجر

 است که درگذشته چشم شان را آزرده است زموده آبدست می آورند يک سرمهمعيوب نتيجه اين انتخابات 
  اين انتخابات به رييس دولت آينده مشروعيت  نميدهد ولی.دآزار دهنده ترخواهد بو آينده  پنج سالتأثيرآن طیو

  .  ميتوان گفت که بازنده اصلی اين انتخابات مردم افغانستان استبا تأسف 
 

  )کميته حقوق بشرفارو(
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