
 میهللا الرحمن الرحبسم

  یجمهوراستیت در انتخابات رین شفافیدر برابر تقلب و تأم ییثبات و همگرا یدسته یخیتار ییمایپراه ۀنامقطع 

 ۀدر افغانستان به مرحل یساالرمردم، انتخابات و روند مردم ۀجعل مکرر در آرا و ارادو  یکارل دستیافغانستان: به دل-کابل

 ۀبر اراد یمبن یروند تا دولتیم یرأ یهاصندوق یپا، بهیدوستها هربار با شجاعت و وطنده است. افغانیحساس رس

د، یکار آ یر در سرنوشت ملت، روییات و تغو متعهد به اصالح یمل یهاکپارچه و ارزشیشهروندان و باورمند به افغانستان 

ان زیمردم افغانستان در شش م. رندیگیم یملت بزرگ افغانستان را به باز ۀبا تقلب، جعل و فساد، اراد ییاما هربار عده

د نگر تالش کردی، باردین به دموکراسیخا یهارفتند؛ اما چهره یرأ یهاصندوق یبه پا ی، با قبول خطر مرگ و قربان۸۹۳۱

از اقوام،  -مردم افغانستان. کار آورند یر را رویشهروندان بپردازند و حکومت برخاسته از جعل و تزو یف آرایبه تحر

به ( ۸۹۳۱قوس  ۱امروز جمعه ) یخیتار ییمایپر در راهینظیبا حضور پرشکوه و مشارکت ب -ات مختلفیمذاهب و وال

 :فرستندیح میام روشن و صریشان پانیان متقلب و حامیجر

شان حاکم گردد و چراغ انتخابات و از تقلب برسرنوشتبار اجازه نخواهند داد دولت برخاستهنیمردم افغانستان ا: ۸

 یداد صینبا یالمللنیب ۀون انتخابات و جامعیسیم تقلب، کمین ما خاموش گرداند. تیشه در سرزمیهم یرا برا یساالرمردم

م که تا با تمام توان از آراء و حقوق آنان دفاع یدهینان میرند. به مردم افغانستان اطمیکم بگملت افغانستان را دست ۀطلبانحق

 .م آوردینخواه یر رویوتزوم کرد و به مشارکت در نظام آلوده با جعلیخواه

ها به خواست نیتمک یبرگردد و به جا یح نافذ انتخاباتیها و لوار قانون، طرزالعملید به مسیون مستقل انتخابات، بایسیکم :۲

ک و یومتریربایغ یهزار رأ 033د فوراً یون انتخابات بایسیملت افغانستان را بشنود. کم ی، صدایم انتخاباتیک تیو مطالبات 

 -یاسیت بحران سیرآن، مسوولیاش را در روند انتخابات ثابت کند. در غیطرفیت و بیرا از دور خارج سازد و استقالل یجعل

 .گرددیون انتخابات برمیسیکم یآن، به اعضا یامدهایو پ یانتخابات

و  یر قانونیانتخابات به مس ۀد در جهت برگشت پروسی، بایکنون یبا درک اوضاع ناهنجار و بحران یالمللنیب ۀجامع: ۹

دد. انتخابات برگر یرمردمیغ یهاِک نظامیتار ۀد اجازه بدهند که افغانستان به گذشتی، نبایالمللنید. همکاران بیتالش نما یاصول

 .است یساالرو مردم یکتاتوریان دی، خط فاصل م9302

حق  یروزیدر جهت تحقق عدالت، پ یها همکار، فرزندان، برادران و خواهران ما هستند. توقع ما از آنیتیامن یروهاین: ۴

م مرد ۀخواهانعدالت یهاییمایپدر اعتراضات و راه یتیامن یروهایفرزندان ما است. ن یروشن برا ۀندین آیبر باطل و تضم

 .ندیمان نین و تضمیت معترضان را تأمیشان برخورد کنند و امنیشگیهم یدوستو وطن یدار، امانتیطرفیافغانستان با ب

تان و مردم افغانس ییم ثبات و همگرایت یها و مطالبات مشروع و قانوندخل، به خواستیذ یون انتخابات و نهادهایسیاگر کم: ۵

م یمردم کار خواه یواقع ۀو اراد ینشاندن رأ یبه کرس یبرا یز و مردمیآممشروع، صلح یهانهیسخ ندهند، ما از تمام گزپا

 .م کردیکاران را جمع خواهگرفت و بساط تقلب

ون مستقل انتخابات و یسیکم یمختلف در مقابل دروازه یهاتیخودجوش مردم در وال یاز حضور آگاهانه و شجاعانه: ۶

 .میکنیم یبانیت و پشتیو مشکوک حما یتقلب یآراء تا مشخص شدن سرنوشت آرا یبازشمار یرقانونیاز روند غ یریجلوگ

 ییثبات و همگرا یق رهبریو من هللا التوف

 


