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 محمد اشرف غنی برندۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعالم گردید
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اعضای رسمی تیم دولت ساز، برندۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

افغانستان را اعالم کرد که  کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری) خبر:

 .تبه دست آورده اس بر بنیاد آن محمد اشرف غنی بیشترین آرای این انتخابات را

صد آرای  در ۵۰.۶۴رای،  ۸۶۸هزار و ۹۲۳براساس معلومات کمیسیون انتخابات، محمد اشرف غنی با 

 ۹۹۰هزار و ۷۲۰عبدهللا عبدهللا، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری با  .انتخابات را به دست آورده است

 .در صد آرای انتخابات را کسب کرده است ۳۹.۵۲رای، 

میزان( برگزار شد و اعالم نتایج ابتدایی انتخابات به  ۶سپتمبر ) ۲۸انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 

 (های هواداران نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده بود.دلیل مخالفت

سنگ اندازی های گوناگون  اخیر و ختم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و بعد از سرگردانی های چندین ماه

قید هفت مرکز رای دهی و شمارش آراء  ایجاد مظاهرات و لیت شورای نظار باعمل غیر قابل باور گروه و اق و

دسمبر، نتیجۀ شمارش آراء به  ۲۲امروز یکشنبه اول جدی مطابق به  افغانستان در شمال کشور، باالخرهمردم 

اطالع ملت افغانستان گذاشته شد. همانطوری که پیش بینی میشد، در باخت گروپ عبدهللا عبدهللا، وی و پیروان 

 :توی را منتشر نموده اس یی از میدیا که ادعای قابل پیشبینقدرت طلب وی نتیجه را نپذیرفتند. اینک سطور

انتخابات در سخنرانی  دسمبر )اول جدی( ساعاتی پس از اعالم نتایج ابتدایی ۲۲آقای عبدهللا روز یک شنبه ) 

مردم، ما برنده انتخابات استیم. تیم  گفت: "هیچ شکی نیست که بر اساس رای پاک در جمعی از هوادارانش

 ".ثبات و همگرایی برنده است

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/M_Nezam_mohd_ashraf_ghani_barandai_entekhabat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/M_Nezam_mohd_ashraf_ghani_barandai_entekhabat.pdf


  
 

 

 3از ۲

بازشماری اشتراک کرد، اما  همگرایی با نشان دادن حسن نیت کامل در پروسهآقای عبدهللا گفت که تیم ثبات و 

کاران همدست شد و نتوانست جواب  با تلقب "کمیسیون انتخابات از این فرصت استفاده نکرد وبه گفتۀ وی 

حاری آقای عبدهللا ادعا کرد که صدمه تقلب و عملیات انت  ".کند قناعت بخش مطابق قانون را به مردم ارایه

  (.برای مردم یکی است
 

و نا  اد به شمول ایجاد بلوند و عملی کننخوب، گرچه هرآنچه را عبدهللا و گروه شورای نظاری وی ادعا نمای

آرامی های محیطی، جای هیچ تعجبی نخواهد بود، چون این گروه خاک باد و اشپالق که دست سیاه شان را از 

جنگ های خونین پایتخت با حکومت داری نا کام و مفتضح برهان الدین ربانی  شروعهمان آغاز اشغال کابل و 

گذاشته اند،  تاجک کشور، کتلۀ با انحصار طلبی بر حقوق اکثریت اقوام شریف افغانستان به شمول گرو گرفتگان

ت، عضلۀ امنیفقط تشنۀ ابدی قدرت و سوء استفاده از هر مقام خرد و بزرگ در افغانستان اند. نزد این اقلیت م

 حکومت داری قانونی و آسایش مردم رنجور افغانستان هرگز مطرح نبوده است.
 

 اندیدانک حال، با نشر نتیجۀ انتخابات اگر به جدول های اشتراک کننداگان این مسابقه که موجودیت سیاهی لشکر

وه شورای نظار از قبیل در آن بسیار غیر منطقی و خنده آور است، متوجه میگردیم که هواخواهان بنیادی گر

نتوانسته اند که حتی یک فیصد از آرائ مردم را کسب هم ولی مسعود، لطیف پدرام افغانستانی و تعداد دیگری 

ستان ننمایند، ولی همین ها هستند که از سهمیۀ کمک به افغانستان که باید به یتیم و بیوۀ کشور و به منافع علیای افغا

 دادند.به کاندید شدن بیهوده و ناکامی مفرط شان به هدر را  اختصاص یابد، مبالغ انگفتی
 

موضوع قابل دقت دیگری این است که گروه ناکام گشتگان در کارزار انتخابات که ملیون ها دالر بر تبلیغات و 

حکومت « ؟»!بصورت مجموعیدر چنین موقع حساس، عکس های چپ و راست شان مصرف گردید، میخواستند 

د و مو جودیت و ادارۀ رئیس جمهور را تا اعالم نتیجۀ انتخابات نفی مینمودند، در جدول های مؤقت تشکیل دهن

چه تاپه  برای قدرتمندی ، صفر عشاریه کسب رأی نموده اند. یا هللا!! حرص و تالش کاذب1۰۰شمار آراء از 

دی است. امیدواریم جای نهایت شرمندگکه هایی بر شخصیت و عزت مندی انسان ها وارد می نماید! واقعاً 

افغانستان، منبعد به کمک   فقیر مردماز دارایی درازی های مالی  مصارف بادی گارد ها، مهمانی ها و بقیه دست

تخصیص داده شود که همه زیر خط فقر قرار دارند.  مملکتهای زمستانی ملیون ها طفل و گرسنگان مستمند 

بزرگی را بار  ناکامینتیجه و جدول انتخابات واقعاً سبب شرمساری همۀ آنهایی هستند که که آراء اندک شان 

 آورده است. 

حتی گلبدین حکمتیار که با دبدبه و شوکت به وطن جنگ زدۀ ویران تشریف آورد، رأی قلیل و قابل تمسخری 

ابات برندۀ انتخ ،نه کمتر و ورد، نامبرده با عبدهللا هردو فردای ختم رأی دهی، ادعا داشتند که صد فیصدبدست آ

هزار سکنۀ مظلوم و بیدفاع کابل را به منظور کسب  65اند. این دشمنان قسم خورده که موجبات قتل و شهادت  

ور و خدمت به مردم رنجور آن، به برای اعتالی کش»!« قدرت، بار آوردند، اخیراً دست دوستی و همکاری

 ند.دهمدیگر دا
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وسیع صورت گرفته است، آیا اگر برنده اعالم میگردید، در مورد  ز همان ابتداء ادعا داشت که تقلبعبدهللا که ا

آنهمه تقلب که درین صورت به نفع وی کارگر میشد، چه میتوانست ادعا نماید؟! یعنی او هم البته به همان تقلب 

 ی که ادعا داشت برنده میشد!کاری های

بهر حال فعالً یک قدم مثبت را کمسیون مستقل انتخابات توانسته است که بردارد که همانا نتایج شمارش آراء و 

هجری شمسی افغانستان است که امیدواریم درین زمستان خطرات  13۹8نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری سال 

 را  بر مردم مظلوم بار نیاورد. بی امنیتی و بلوا های خاص شورای نظلری
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