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 تاریخ اعالم نتیجه نهایی انتخابات تغییر نکند: احمدزی
 

اشرف غنی . کرده است تأکیداحمدزی گفت که تیم انتخاباتی او از آغاز روند انتخابات بر مشارکت سیاسی آقای 
خبری در کابل گفت که  کانفرانساحمدزی، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک 

 ف ترشفا"ی انتخابات که با هدف ئابتداج ئاعالم نتابه تعویق انداختن زمان از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برای 
 .کند  این روند صورت گرفته، استقبال می" شدن
ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود امروز اعالم شود اما محمد یوسف نورستانی، ئابتدا نتائج

ی انتخابات به ئابتدات که زمان اعالم نتیجه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور صبح امروز به خبرنگاران گف
 .خاطر شفافیت بیشتر در روند، به تعویق افتاده است

امیدوارند تا والیت افغانستان بررسی شود و  ۹2گیری در  رأیمحل  1۳۹2آرای  ابتداءاو گفت که قرار است 
 .ی اعالم شودئداابت نتائجبا پایان بررسی این محالت  جوالیسرطان برابر با هفتم  1۱دوشنبه 

ی دور دوم انتخابات ئابتدا نتائجخبری امروز خود ابراز امیدواری کرد که  کانفرانساشرف غنی احمدزی در 
 .ریاست جمهوری همانطور که کمیسیون انتخابات گفته است در روز دوشنبه اعالم شود

. پذیرند  ها را می رأیبررسی مجدد این است و آنها هرگونه " پاک"آقای احمدزی گفت آرایی که به تیم او داده شده، 
نام برد و از او خواست تا دوباره به روند " همکار"او همچنین از عبدهللا عبدهللا، نامزد رقیب خود به عنوان 

 .انتخابات بپیوندد" اصولی و قانونی"
خود خوانده تمام روابط تیم به نفع نامزد رقیب " یافته  تقلب گسترده و سازمان"آقای عبدهللا در اعتراض به آنچه که 

 .داند  ها را مشروع نمی های انتخاباتی قطع کرده و گفته که این نهاد  اش را با کمیسیون  انتخاباتی
 .بست جدی مواجه شده است  از آن زمان تا کنون روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با بن
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هایی را  ی به رهبری عبدهللا عبدهللا گفته است که پیشنهادترین تحول انتخاباتی، تیم اصالحات و همگرای  در تازه
 .است  کننده انتخابات ارائه کرده بست ایجاد شده به تیم انتخاباتی رقیب و نهادهای برگزار  برای بیرون رفت از بن

 .شود تشکیل یک حکومت ائتالفی با مشارکت هر دو تیم رقیب، یکی از این پیشنهادها است  گفته می
های مطرح شده از سوی ستاد آقای عبدهللا نکرد   ای به گزینه  آقای احمدزی در کنفرانس امروز خود اشاره چند هر

 .بسازد" شرکت سهامی"اما گفت که با مشارکت سیاسی مخالفتی ندارد اما حاضر نیست که 
سی بر اساس مشارکت سیا. از نظر ما بین مشارکت سیاسی و ساختن شرکت سهامی فرق وجود دارد: " او گفت

گیرد اما   با ثبات شکل می ۀه دولت قوی، اقتصاد متحرک و جامعای برای اصالحات، تعهد ب  اجماع بر برنامه
 ."شرکت سهامی یک معاهده انحصاری است

 .است  کرده تأکیدآقای احمدزی گفت که تیم او از آغاز روند انتخابات بر مشارکت در صورت پیروزی 
ها را تشکیل   ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه قانون اساسی، اصول زندگی افغاناین نامزد انتخابات 

 .شکل بگیرد" بازی"وجود ندارد که بر اساس آن " قواعدی"دهد گفت که خارج از قانون اساسی،   می
مراسم ادای سوگند رئیس  اند که  انتخابات به آنها اطمینان داده ۀکنند آقای احمدزی همچنین گفت که نهادهای برگزار

 .برگزار خواهد شد( داس 11)خ از پیش تعیین شده ریأد و انتقال قدرت در تجمهوری جدی
رد تا انتقال قدرت در این پیشتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز گفته بود که تمام تالش خود را خواهد ک

 .خیر مواجه نشودأت هکشور ب
 

 پایان
 


