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 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باوجود تهدیدات امنیتی برگزار شد
 

 1398, 0۶میزان 
 

 
 

ات دهندگان انتخابآوری ارقام "دقیق" رای ها برای جمعگوید که تالش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می

 نهایی شود. احصائیهزودی این ریاست جمهوری ادامه دارد و قرار است به 

شام امروز شنبه ششم ماه میزان، در سراسر  ۵دهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حوالی ساعت  روند رای

 مراکز رای دهی، به گونۀ رسمی پایان یافت.

مرکز در سراسر افغانستان  ۴90۵دهی، مرکز رای ۴9۴2کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعالم کرد که از 

 دهندگان باز بود.به روی رای

ت: " تیم مطبوعاتی گف جلسۀحبیب الرحمان ننگ، رییس داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک 

آوری کرده و به مردم  دهندگان را جمع عملیاتی ما به سرعت کار می کنند و همه تالش می کنیم که ارقام رای

 کش کنیم". ان پیشافغانست

به خبرنگاران در  مجلسیمیزان( در  ۶سپتمبر ) 28حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات شام روز شنبه 

 کابل گفت که با وجود تهدیدات امنیتی، این روند به گونۀ درست آن برگزار شد.
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های  ه که قرار است توسط نهاددهی وجود داشت خانم نورستانی افزود که در برخی موارد مشکالت در روند رای

 انتخاباتی بررسی شوند.

محمد قاسم الیاسی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که در جریان روند انتخابات روز 

 شکایت ثبت کرده اند که در مقایسه با شکایات انتخابات پارلمانی، "اندک" می باشد. 18۶9شنبه به تعداد 

برخی مشکالت تخنیکی و نبود نام افراد در فهرست رای دهندگان را تایید کرد و افزود که در آقای الیاسی 

 چارچوب قانون رای ها را تفکیک خواهند کرد.

ساعت فرصت دارند تا شکایات خود را در مورد  ۴8دهندگان  کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که رای

 کنند.های انتخاباتی به این کمیسیون ثبت تخطی

 :پیام غنی به ملت

رییس جمهور افغانستان، به مردم، نهاد های امنیتی و کمیسیون های انتخاباتی به خاطر رفتن به پای صندوق های 

 رای، تامین امنیت انتخابات و مدیریت روند انتخابات ریاست جمهوری، تبریک گفت.

خاباتی های انتجمهوری گفت که کمیسیون محمد اشرف غنی، در یک پیامی به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست

 داری از آرای مردم "صیانت" کنند. افغانستان باید با حفظ امانت

آقای غنی گفت که مردم با "حضور گستردۀ خود در این روند ملی، مسوولیت خود را ادا کردند و اکنون موفقیت 

مامی آقای غنی تاکید کرد که باید ت را ادا کنند."این روند به کمیسیون های انتخاباتی ارتباط دارد تا مسوولیت خود 

 های انتخاباتی بررسی شوند.شکایات انتخاباتی مبنی بر ادعاهای تقلب در این انتخابات توسط نهاد

 صلح به روی این گروه باز است. آقای غنی بار دیگر از طالبان خواست که به صلح بیپیوندند و افزود که دروازه

 :تدابیر امنیتی

دهی  مرکز رای ۷۵حمله تروریستی را در اطراف  ۶8مات امنیتی افغانستان گفته اند که طالبان در این روز مقا

 دهی انجام داده اند. در سراسر افغانستان به هدف مختل کردن روند رای

 نمطبوعاتی گفت که نظامیان افغا جلسۀوقت امروز در یک  مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله افغانستان نا

 با تدابیر شدید امنیتی توانسته اند که بسیاری حمالت تروریستی طالبان را خنثی کرده اند.

های تخار، لوگر، کنر، پکتیا، های راکتی طالبان در والیت آقای اندرابی افزود که بسیاری این انفجارها و حمله

 د که در جریان انتخابات ریاستاو افزو پکتیکا، جوزجان، کندهار، بدخشان، سرپل و کندز صورت گرفته است.

 غیرنظامی زخمی شده اند. 3۷سرباز پولیس کشته شده و  2جمهوری افغانستان، 

مرتضی عالمی زاده، رئیس ادارۀ انتخابات والیت سرپل می گوید که در اثر آوان پراگنی گروه طالبان بر برخی 

تن دیگر را  ۵3سه غیرنظامی کشته و مراکز و شاهراه نمبر یک؛ ضمن اینکه اشتراک مردم را کاهش داد، 

 مجروح ساخته است.

 ها حمله به مراکز رای ساعت گذشته از ده ۷2در همین حال، ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است ظرف 

عملیات در کابل  1۶ای که امنیت ملی افغانستان منتشر کرده آمده است که  دهی جلوگیری کرده است. در اعالمیه

عملیات دیگر در والیات لوگر، غزنی، ننگرهار، بلخ، هرات، کنر، هلمند و خوست  13و نواحی اطراف آن و 

 اندازی کرده اند. راه
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ود وجمانتخابات ریاست جمهوری افغانستان که باوجود ده ها مشکالتی که در جامعۀ افغانی  تبصرۀ م. نظام:

وسیع و دوامدار گروه های جنگجو و تروریستی های د ا آرامی برگزار شد. در پهلوی تهدیاست، تا حد زیادی ب

ام های که جزئی از پروگر ان انتخابات و البته قتل و کشتار بیگناهان اشتراک کنندهطالبان برای برهم زدن جری

با توجه و تدبیرات امنیتی خردمندانۀ قوای پلیس و  ،می باشد نآنانایت کارانۀ های دهشت افگنی و ج فعالیت

 اردوی افغانستان، خوشبختانه تلفات قوای مذکور و غیرنظامیان بسیار کمتر از حدث و گمان بوده است.

غیر انسانی و کشتار ددمنشانۀ گروه های مسلح،  ذکر گردیده است جلو حمالت و تخریبات قراریکه در راپور باال

 در هر گوشۀ مملکت تا حد زیادی گرفته شده است.

طالبان با نمایندۀ امریکا زلمی خلیل زاد، حمالت فجیع و کشتار بیدریغ « ؟»!صلح  تمذاکرادر جریان طوالنی 

دمنشانه حملۀ د برای یکتنها قوای امنیتی و غیر نظامیان در سراسر کشور شدت گرفت، طوریکه دیگر نمیشد که 

صورت میگرفت، طوریکه  از آن حادثۀ مرگبار که در هر گوشۀ وطن مشابه آن ویا بدتراظهار تأسف نمود، چون

 پیر و مسن به خاک و خون غلتیدند.زن و مرد در دو سه ماه اخیر به هزاران کشته از طفل و جوان تا 

به کار شکنی های دست  در پهلوی تهدیدات الینقطع گروه های مخرب، رقبای اشرف غنی هم باید متذکر شد که

زدند، عبدهللا عبدهللا آوازه های بی اساس خاص شورای نظار را برای تخریب موقف رئیس جمهور و زیادی 

با  به باد هوا رفت و باالخره اثباتد که با عدم چند سال اخیر وی در محیط شایع نموتحریف دست آورد های 

در کشور شناخته  انتخابات که نمادی از موجودیت دیموکراسی مشکالت، تفرقه اندازی ها و فساد اداری،وجود 

 میشود، صورت گرفت.

 

 پایان

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


