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 متحد: نامزدان ریاست جمهوری افغانستان نتایج سازمان ملل

 انتخابات را بپذیرند

 ۱۳۹۸, ۲۶قوس 

 

 

 سازمان ملل متحد در افغانستانتدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی 
  

متحد در افغانستان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری  نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل

 ها خواست که نتایج انتخابات را بپذیرند. و حامیان آن

ها طرفمتحد در باره وضعیت افغانستان، از تمام تدامیچی یاماموتو با ارائه گزارشی به شورای امنیت ملل

های انتخاباتی کار کنند و بر اساس قانون پس از رسیدگی به شکایات، نامزدان و حامیان خواست که بگذارند نهاد

 ها باید نتایج انتخابات را بپذیرند.آن

آید، این کشور با جامعه جهانی مشترکاً فرصت که در افغانستان حکومت جدید به میان می او افزود: "در حالی

برای آینده بهتر افغانستان مشکالت موجود را از بین ببرد و نبود صلح، توسعه و فقر، حقوق بشر و دارند تا 

شفافیت از مشکالت عمده در این کشور است برای برطرف کردن این مشکالت برگزاری انتخابات با اعتبار 

المللی و نامزدان قابل قبول نکند و برای همکاران بی ها را منعکس می هدف مهم است که نتایج آن اراده افغان

 است."
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آقای یاماموتو همچنین گفت کار مهم حکومت آینده افغانستان آغاز روند صلحی است که مالکیت آن به دست 

شورای امنیت همچنین گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هرچه باشد، صلح  جلسۀها باشد. وی در افغان

 این کشور است.ترین مسئله برای حکومت بعدی  مهم

است  در سفری به افغانستان ابراز امیدواری کرده خواه امریکا لیندسی گراهام، سناتور جمهوریدر همین حال 

 وگوهای صلح را با گروه طالبان فراهم های گفت شده و زمینهکه در چند روز آینده حکومت جدید در افغانستان ایجاد 

 کند.

طور مشروع شمرده شود تا حکومت او گفت: "امیدوارم که در روزهای آینده حکومت جدید به میان آید و آرا به

نمایندگی کند.  هاوگوهای صلح تعیین کند. چنین هیئتی باید از افغانجدیدی ایجاد شود که بتواند هیئتی برای گفت

 وگو کنیم." چنین حالتی ما برای پایان دادن به جنگ با طالبان جداً گفتممکن است در 

 است. آقای گراهام در این سفر همچنین با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرده

ارگ آمده که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با آقای گراهام گفته است راپور در یک 

 رای امنیت هر دو کشور است و نیاز است که مبارزه مشترک علیه آن صورت گیرد.تروریزیم تهدید مشترک ب

 بس و پناهگاه به نقل از آقای غنی آمده اجماع عمومی برای صلح موجود است، اما تمرکز روی آتش راپوردر 

 هایی است که باید به آن پاسخ داده شود. های امن طالبان در بیرون از کشور سؤال

جرائیه هم گفته که عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان در دیدار با لیندسی یاست ار    

 ها دانسته است. های افغان بر شفافیت انتخابات تأکید کرده و صلح را یکی از اولویت   گراهام 

ز هم کمیسیون مستقل شود که هنو این اظهارات برای ایجاد حکومت جدید در افغانستان در حالی مطرح می

 است. انتخابات تاریخ اعالن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعالم نکرده

کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این گفته است پس از بازشماری و تفتیش آرا در هفت والیت در جریان هفته 

 جاری نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعالم خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات در جریان دو ماه گذشته دو بار تاریخ اعالن نتایج ابتدایی را اعالم کرد، اما نتوانست 

 که نتایج را اعالم کند.

  تبصرۀ م. نظام:

افغانستان که به درازا کشیده شده است، برعالوۀ سنگ اندازی های سیاهی لشکر که  انتخابات ریاست جمهوری

اهی رسیدن به کرسی ارگ ریاست جمهوری، با هایت و هویت بیهوده گاهی گروپ مخالفین معدودی به آرزوی و

میخواهد و زمانی به نفع این و آن از چند رأی »!« رئیس جمهوری را تشکیل میدهند و حکومت دسته جمعی 

، رگلبدین حکمتیا باال می اندازند که عبدهللا و عبدهللا و»!« ناچیز میگذرند، دشمنان سابقه دار هم قدح همگامی

باشند. پناه بر خدا آنزمان زنده بودیم و حاال هم هستیم چه نا ممکناتی را ممکن میبینیم؛ قاتلین  دشمنان قسم خورده

هزار هموطن بیگناه ما در پایتخت، در کشور جنگ زدۀ ویران در حالیکه جوی خون و شراره های آتش هر  ۶۵

 یال پلو های دلپذیری دارند!!گوشه ای را هنوز فراگرفته، چه حیات و خ

گمراه و قدرت طلب وی، در تمرین سنگ اندازی سر  عبدهللا عبدهللا و باند جمیعت و شورای نظاریمیبینیم که 

راه استقرار و ثبات جامعۀ لرزان افغانی، هر روز دسیسه ای می آفریند و بلوا و هرج مرج تولید می نماید و 
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می نماید. بیاد بیاوریم در انتخابات گذشته به موهای پریشان و یخن پاره  با تهدید به ارعاب و شورش سرتاسری 

 «.نمیگذاریم...سوی ارگ به پیش و....» باند مجهز به سالح آتشین داد میزد که 

لزاد میسر گردد. اینکه طالب و خلی« یکبار»حال مقام ریاست قوۀ اجرائیه کافی نیست، باید کرسی سلطنتی ارگ 

واهند کرد و خروج قوای امریکا و ناتو چه عواقبی بار خواهد آورد، نمیتواند رویای اشغال کرسی در دوحه چه خ

 ارگ را و رویای طوالنی وی را  درین زمینه خدشه ای وارد نماید و برد و باخت انتخابات هم بی ارزش است.

براه انداختن مظاهرات، در  بهر حال عبدهللا بعد از قانون شکنی آشکارای قید مراکز رأی شماری در شمال و

هایت  ن ویادولت افغانستان است، اجتماعات یاوه سرا« ولو به زور بازو»حالیکه خود قانوناً رئیس قوای اجرائیۀ 

 و هویت را خود رسماً رهنمایی مینمود.

ت که اخبار امروز مشعر اس ه به انجام نزدیک است،حال که شمارش آرأی هفت والیت باالخره به جریان افتاد

 «باید آن اکثر والیاتی که آرای ان دوبار محاسبه گردیده است، باز شماری گردند!! حال»وی اعالم نموده است که 

بر روی پیشانی شان نقش گردیده، همان یک هدف دارند؛ « قتل عام افشار» یا هللا این افغان ستیزان که داغ خونین

 تخریب جامعه و قدرتمندی به قیمت بربادی کشور.

اگفته نماند که  در بین پیروانی که کورکورانه به دنبال عبدهللا و باند وی سالهاست که در حرکت اند، محدودی ن

همان طور که خود عبدهللا فردای با تحصیالت و در جمع مهاجرین به تبلیغات میان خالی برای وی اشتغال دارند؛ 

هفتۀ قبل خانمی از آن گروه در فیس بوک اعالم روز ختم رأی دهی، اعالم نمود که وی صد فیصد برنده است، 

مؤفقیت عبدهللا را منحیث رئیس جمهور منتشر نمود، این نادان که گمان میبرد که مردم افغانستان مانند خود وی 

بی منطق و بی قضاوت اند، ندانست که در حالیکه شمار آراء به خاطر قید هفت والیت نا تکمیل است، به برد و 

 تی بر روی رقبای انتخابا نخیر خانم سفسطه سرا همانطوری که جناب تان مت خویش اسرار ورزید.ؤفقیت ولینعم

. یا هللا؛ خدایا ملت افغانستان را صبر باخته و رئیس صاحب هم نبرده استه هنوز اشرف ناسم گذاری نموده اید 

 اعطا فرما!!

 

 پایان

 
 

 

 
 

 

 

 

 


