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 Reports گزارشھا

 
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ٠٣

  

   واليتی ھراتیرشوت ستانی  در شورا

  

  

.   ساخته اندئیمل ليست نھا ھزار دالر شا۵٣٧ھرات شش نفر را در بدل پرداختن " انتخاباتی"اعضای کميسون شکايات 

خواست که با اين مبلغ ھشت نفر را موفق گرداند، الکن دو نفر ديگر با وجود پرداخت رشوت در لست  کميسيون می

حاال اين دو فرد نه تنھا قرار است که . اين خيانت سروصدای زيادی را در ھرات خلق کرده است. شامل نشدند

 آنھا نشان می دھد که متقلبين برنده اعالم شده و کميسيون ھای انتخاباتی در ۀشدگری نمايند بلکه صدا ھای ثبت ءافشا

 .تالش تطميع اين افراد می باشد

جز اين ھشت نفر از تمامی نامزدان انتخابات شورای واليتی ھرات يا ه ، ب"انتخاباتی"در جريان رسيدگی به شکايات 

 کميشنران محلی انتخابات اين افراد را به .نفر برنده ثبت شده استکه آرای شان به نام اين ھفت  ی کم شده و يا اينأر

س کميسيون شکايات انتخاباتی ھرات از افراد ئي عبدهللا شيرزی ر.شکل زير تقسيم کرده و پول ھای شان را گرفته اند

 :دست آورده استه ذيل  پول ب

 حاجی عبدالرحمن مرادی

 داکتر نور احمد حيدری

 محمد سردار بھادری
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 ميرزا اچکزی

  ئیحاجی محمد نورزا

 ھزار دالر را با ميانجيگری شخصی به نام شاه ولی شبرغانی و ضمانت ارباب شير احمد ٧۵ھر کدام از اين افراد مبلغ 

 مردم ھرات در شورای واليتی، از طريق يکی از صرافی ھای شھر ھرات به عبدهللا شيرزی پرداخته ۀ نمايندئیعليزا

 چھار نفر ديگر . ھزار دالر ديگر نيز به عبدهللا شيرزی پرداخته است١٢ ئیکه حاجی محمد نورزا قابل ذکر است .اند

 :عبارت اند از

 قاضی عبدالرزاق نجرابی

 حاجی ارباب عبدالرسول جمشيدی

 فواحمد جاويد رؤ

  جھانتاب طاھری

يرزا اچکزی و حاجی محمد  گرديد که کميسيون شکايات انتخاباتی با وجود گرفتن پول، مءاين مطلب زمانی افشا

 .عالن نموده استا را ناکام ئینورزا

در سطح ملی، چنين تقلبات و خيانت " انتخاباتی"با در نظر داشت موجوديت يک دولت مستعمراتی در افغانستان و تقلب 

 .ھا در واليات تعجب آور نخواھد بود

 

  


