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  1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   ميالدی2009 سپتامبر                                                                      7دفتر انتخاباتی داکتر شکراهللا مشکور 
فدا حقيار: مسؤل عمومی کمپياين  

 
اعالميه مطبوعاتی دفتر انتخاباتی داکتر شکراهللا مشکورکانديد مستقل 

  1388شورای واليتی ننگرهار سال
  

انتخاباتی داکتر شکراهللا مشکور باالی شفافيت در پروسه انتخابات باور ندارد  ومطِمن است که اين پروسه کامال دفتر 
  .تحت نفوذغير قانونی مسولين دولتی، زور ساالرها وتفنگ ساالرها قرار داشته است

اختن سرنوشت آينده شان جهت طوری که به تمام مردم  دنيا وهمه ملت افغانستان معلوم است مردم افغانستان منتظر س
تحقق ارمانهای ملی وبين المللی  در کشور بودند که سالهای متمادی برای بدست آوردن اين فرصت مشکالتهای مادی 
ومعنوی موجود در جامعه رامتحمل شده اند، ولی متاسفانه موجوديت اکثر زور ساالرها وتفنگ ساالرها منحيث 

اعث سوء استفاده انان اززور، پول، قدرت و نفوذ غير قانونی شان در اين پروسه کانديد شورای واليتی در ننگرهارب
  .گرديده وبه اراده وخواسته های ملت توجه صورت نگرفته است 

 مشاهدات عينی و معلوماتی که ازاکثر ولسواليها ومراکز رای دهی در واليت ننگرهارتوسط ناظرين ما وديگر 
ده  چنين  استنباط ميشود که در روند انتخابات شورای واليتی ازحد زياد تخطی و کانديدان شورای واليتی  بدست ام

تقلب صورت گرفته که اين مسله نه تنها  روند کلی اين پروسه را تحت سوال قرارداده است  بلکه تمام ارزوهای  
ميليون دالر )  250(که حدود مردم ننگرهار را به يآس مبدل ساخته وتمام مردم به اين باور هستند که پروسه انتخابات 

و مخالف اراده مردم ننگرهار  بوده  که از يک سو وقت مردم را ) فريب دادن مردم(هزينه داشت يک روند نمايشی
ضايع نموده واز سوی ديگر  حمايت مردم را ازروند انتخابات درکشور ميکاهد ودر اينده تاثيرات منفی خود را روی 

 وحکومت داری سالم در کشوردارد که اين خود فاصله ميان ملت ودولت را ميافزايد وسبب ايجاد تحقق ديموکراسی
  .خشونت وبی امنيتی در کشور ميگردد

به همين اساس دفتر انتخاباتی داکتر شکراهللا مشکور ابراز ميدارد که نتايج انتخابات غير معقول خواهد بود که در ان 
يباشد واز تمام مسؤلين کميسيون مستقل انتخابات،کميسيون سمع شکايات انتخباتی صروت هرگز برای ما قابل قبول نم

وناظرين ملی وبين المللی خواهش مينمايد که در مورد با جديت کامل برخورد  نموده همه موضوعات را بطور 
يه گردد ونگذارند تا درست رسيدگی نمايند تا نااميدی های مردم رفع گرديده و به تمام سوالهای مردم  پاسخ مثبت ارا

  .روی احساسات وارزوهای ملت درديده ما بازی ويا معامله سياسی صورت گيرد
 اين در حالی است که دفتر انتخاباتی داکتر شکراهللا مشکور قبال هم اين موضوع را با چند تن از ناظرين بين المللی، 

  .يک ساخته است کميسيون مستقل حقوق بشر ومعاون سياسی دفتريوناما در ننگرهار شر
  با احترام
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