
 الحزب من اجل الحرٌات والتنمٌة                                 العمل من اجل العدالة 

 المجلس السٌاسً الوطنً

 اللجنة التنفٌذٌة

6102 ألبرٌلاالنتخابات الرئاسٌة   

 موتمر  صحـــفي لمرشح الحزب من اجل الحريات والتنمية 

 محمد احمد الحبو 

 السادة رؤساء االحزاب الصدٌقة 

  الصحفٌونالسادة والسٌدات 

 الرفاق المناضلٌن والمناضالت 

م   6102وال سٌما الشباب بكثافة عالٌة فً العاشر من ابرٌل  الشعب التشادي لقد خرج

وكل واحد منهم حسب اختٌاره ما عدا قوات االمن والدفاع .للتصوٌت لالختٌار   

جعلنا ٌاالشٌاء بدأت تحدث وهذا مما بعد اربعة اٌام من العملٌة الحظنا ان هناك العدٌد من 

 ان نبٌن الحالة السٌاسٌة الجارٌة االن فً بالدنا .

قصوى . نعم ان هذه الحالة قصوى فً العملٌة لذا فان تشاد تعٌش فً تلك االٌام حالة 

اال الدٌمقراطٌة والسٌما فً التغٌٌر على رأس االمة . واٌضا هذه الحالة لم تكن قصوى 

فً التغلٌب كما هو فً عادته  لكسر ارادة الشعب  النظام بدأ ٌحاول بعدما  

نبٌن للشعب موقف الحزب من اجل الحرٌات والتنمٌة فً ما جرى فً  لذا من واجبنا ان

.العملٌة االنتخابٌة   

عند بداٌة العملٌة ارٌد ان ابٌن لكم بان اللجنة الوطنٌة المستقلة لم تقم باإلحصاء الواجب فً 

اسماء  قائمة إلعالنقد خالفت المادة االولى وذلك برفضها  جمهورٌة السودان واللجنة

الناخبٌن قبل ثالث اٌام  كما هو منصوص فً المادة الثانٌة وكذلك اٌضا فً عدم توزٌع 

 معدات االنتخاب والسٌما فً بعض المناطق  الذي لم ٌتمكن مواطنٌه عن التصوٌت .

شح النظام فً كثٌر من المناطق بعد رفض مرومع هذا كله بدأت المناشدات والتهدٌدات 

 واالقالٌم والتصوٌت على مرشحً احزاب المعارضة 

-ٌتضح االتً : التً ارسلت الٌنا من قبل منادٌبنامن خالل توكدنا من المخاضر   



لمرشح الحزب من اجل الحرٌات والتنمٌة  باألغلبٌةالجغرافٌة  تصوتت وداي  *ان منطقة   

  CDPT    ارت الحزب*واللوغونٌن الشرقٌة والغربٌة قد اخت

 UNDR*والماٌوكبً االثنٌن فً تصوٌت اغلبً لمرشح 

 فً تصوٌتهم لحزبً 

CAP-SUR وL:UFD-PR, ومندول وشاري االوسط قد اختاروا*  

اختار التغٌٌر فً اغلبٌته  نستطٌع ان نقول بان الشعب التشاديمن خالل تلك النتائج  

 والتداول 

اقول بكل صراحة لٌس هناك مرشح ٌستطع  ان ٌقول بانه نجح فً الدور االول , واي 

تعتبر  وهذا. انقالبًعملٌة او محاولة فً هذا النهج ترٌد ان تفرض أي مرشح سٌكون امر 

لة واضحة ولٌس هناك سر بان النظام قد اكسح فً صنادٌق االقتراع بالرغم من كل ارس

بة :العملٌات واالختالسات المرتك  

 تصوٌت مكرر وموجه 

 ملًء الصنادٌق 

 التقصٌر فً بعض المناطق الغٌر صالح لهم الئ آخر من عملٌات التهدٌد والضرب 

 وانا اناشد كل الشعب وال سٌما المناضلٌن على الوعً بالرغم من التهدٌدات 

الشغب ٌر ارادة غفٌن للحذر والتصدي لكل عملٌة لتواناشد اٌضا كل المناضلٌن والمتعاط

.شر من ابرٌل من قبل الشعب التشاديالذي اختار بكل حرٌة فً العا  

وانا على استعداد للرد عن اسئلتكم .واشكركم   

 

 

 


