
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 28/11/2019                   صالح الدین سعیدی

 
 !نتخابات و منطق دزدان سرګردنها

 

كه در انتخابات تخلف كرده اند محاكمه و بر طرف كنید تا بعد شما را اجازه دهیم در هفت را ی نهایآاول 

 !دوالیت آراء را از سر شمار کنی

  د!و از سر شمار کنی کنترولاول اشتباهات و اعتراضات ما را قبول و اراء را از سقف بکشید و بعد 

  در عمل یعنی چه؟ 

افراد جدید انتخاب  طرف و مجازات شود وو غیر متخلف معلوم و سبکدوش و برمحاکمه دایر شود، متخلف 

 ..میدهیم اجازهبه شما  در هفت والیت راجدید شمار مجدد آراء  توسط افراد پاک!؟ ج انتخاباتئو بعد به نتا

 سه ماه میطلبد حد اقل در بهترین حالت این پروسهء تثبیت متخلف با حق مرافعه طلبی اش

 است که آن تاریخ تا حال نه رسیده و یا ساخت رأی یتأریخ مثالً تاریخ رأی در ماشین های بایو متریک دوم

دزدان سرګردنه تأکید دارند که این حاالت باطل اعالن شود و بعد شما را اجازه  .بعد از وقت معینه است

  .میدهیم که هفت والیت ګروګان ګرفته را از سر حساب کنید

برم. در قطار استادم ولی  خوب من تهدید طالب را به مرګ قبول کردم و آمدم که رأی خود را به کار

ال ماشین را نمی دانست و یا .... من حضور داشتم اما نوبتم سه ، مأمور انتخابات ناوقت آمد، استعممأمورت

  .ساعت بعد رسید

  این انصاف است؟ آیا رأی من باطل شود؟

 . ودب و تنظیم شده درجتاریخ ماشین غلط  ،من آمدم موقت کار ګرفته شد،من آمدم ماشین نبود و از ماشین 
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  رأی من باطل شود؟؟

را به از سر حساب کردن رأی در هفت  باطل شود بعد کمیسیون دزدان سرګردنه میګویند بلی اول

 . والیت اجازه میدهیم

کمیسیون انتخابات میګوید که اجازه دهید ما یک مرتبه ببینیم چه شده و بعد مطابق طرزالعمل های نافذ باطل 

 .. شدن أراء عمل میکنیم

  :در مقابل دزدان سرګردنه جواب میګویند

و شعارهای  ییوزور ګ. أی داده شده را اول پایین بیاورید و بعد اجازه میدهیم، سقف رنه اول باطل کنید

 . بیش نیستی دروغین که ما انتخابات را قربانی صلح میکنیم هم دروغ

بګذارید کمیسیون های انتخاباتی که توسط تمام کاندیدان انتخاب شده اند به کار خویش مطابق قوانین نافذ ادامه 

 . اجراء کننددهند و کار خود را 

 ۀاستقرار و حاکمیت اراد در خالف قانون و خالف وجدان و خالف عزت و شرف خود مانع شما حق ندارید

 ! ملت و مانع صلح و استقرار در افغانستان شوید

 می گرددجهانی  ۀجامع ۀ، و مواخذملت افغان ۀالهی، مواخذ ۀغری شما مواخذه شما، این لنډ ییواین زور ګ

 ! شد شیمانی خود شما نیز منجر خواهدو به یقین به پ

  انتخاب باشما !ملت به این اعمال شما نفرین مبفرستد
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نوری لیکنی هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر انځور لیکوال دی چیری ګران لوستونکی و غواړی چی دکه  یادونه:
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