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 عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی احمدزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بست  ر بنگو بر س و رار است عبدهللا عبدهللا و آقای احمدزی برای گفتستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفته که ق
 انتخاباتی با هم دیدار کنند.

 تی مشغول نهایی سازی زمان وأسی گفته که هی بی غنی به بیاشرف گویان ستاد آقای  عباس نویان، یکی از سخن
 مکان این دیدار است.

سی گفت که آنها با ستاد آقای غنی مذاکره را  بی گوی ستاد انتخاباتی آقای عبدهللا به بی اما مجیب رحیمی، سخن
 رت خواهد گرفت یا نه.غنی صواشرف آغاز خواهند کرد اما مشخص نیست که دیدار میان آقای عبدهللا و آقای 

به گفته او بحث آغاز این مذاکرات در دیدار دیروز میان آقای احمدزی و محمد یونس قانونی معاون اول رئیس 
 است. جمهوری افغانستان مطرح شده

ت انتخابات بس سخنگوی ستاد آقای احمدزی گفته که این مذاکرات برای ایجاد دولت ائتالفی نیست بلکه برای حل بن
 است.

 یاز آرا پاک یمی برای "جداسازی آرزها بحث بر سر میکانی گو و ستاد آقای عبدهللا نیز گفته که هدف از این گفت
 ناپاک" است.

دیروز تصاویری از دیدار محمد یونس قانونی و اشرف غنی احمدزی منتشر شد اما در مورد جزئیات این دیدار 
 چیزی گفته نشد.

ن چند روز پیش گفته بود که از معاونانش خواسته تا برای حل مشکالت به حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستا
 گو کنند. و های عبدهللا و اشرف غنی گفت وجود آمده در روند انتخابات، با ستاد

دیروز اعضای کمیسیون انتخابات نیز در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان خواهان کمک او و معاونانش در حل 
 بودند. بن بست انتخاباتی شده

ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان فردا یازدهم سرطان اعالم شود اما امروز کمیسیون انتخابات  ۀقرار بود نتیج
 خیر افتاده است.أبه دالیل فنی برای چند روز به ت گفت که اعالم این نتیجه

ب لقدر اعتراض به آنچه که "ت بست در روند انتخابات بیشتر از ده روز پیش زمانی آغاز شد که آقای عبدهللا بن
خواند، روابط کاری تیم خود با  یافته" در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گسترده و سازمان

 کمیسیون انتخابات را به حالت تعلیق درآورد.
گیری  نارهاش ک کمیسیون انتخابات افغانستان از وظیفه اراالنشاید ا، ضیاالحق امرخیل، رئیسه این جنجال ۀدر نتیج

 میانی کرد. در کرد و سازمان ملل برای بازگرداندن آقای عبدهللا به روند انتخابات پا
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های آنها را به صورت کتبی  اما ستاد آقای عبدهللا دو روز پیش اعالم کرد که کمیسیون انتخابات تمامی درخواست
 کرد. های انتخاباتی بطور کامل قطع رد کرده و روابط خود را با کمیسیون
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