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 ان دیموکراسی افغانستاندیده بمیۀ اعال
 

 
 

 اعالمیه مطبوعاتی
کابل، )1202جوزای  22                                                                                             

 (افغانستان
 

 دادن به بحران انتخاباتی، انتخابات پایانراه حل های قابل قبول برای دریافت  افغانستان جهت دیموکراسیدیده بان 
 نماید:  اعالم میآتی را مراتب  ،1202دور دوم ریاست جمهوری سال 

و  هبه خشونت و افراطیت نه گفت، 1202سال  خود در انتخابات ریاست جمهوری ۀبا حضور گستردمردم افغانستان 
قابل آزاد و  ،شفافآزاد مردم از طریق انتخابات  ۀاراد ۀانتقال مسالمت آمیز قدرت در نتیجبه نظام مردم ساالر و 

 مردم افغانستان به صلح، ثبات، وحدت ملی، رشد اقتصادی و محو بیکاری، حاکمیت قانون، حکومت. لبیک گفتندقبول 
برای یک آینده و زندگی بهتر با عزم  و ی دادندأبین المللی ر ۀعه فساد و روابط بهتر با جام، مبارزه علیخوبداری 

 .رفتند و حماسه آفریدند رأیهای  راسخ به سوی صندوق
 

ای ه کمیسیوناالی عدم اعتماد بفضای ، تقلب گسترده و شافات اخیر در مورد میزان اشتراکنظر داشت انک با در
تواند  که میشود، داخل یک بحران عمیق ها نیست که کشور با وجود همه قربانی ها و حماسه آفرینی بعید انتخاباتی، 

تماد توسط عدم اع و بحران های انتخاباتی در یک حالت خیلی حساس کمیسیون .نی داشته باشدبی عواقب غیر قابل پیش
 کیکتفتعیین میزان مشارکت و رسد که  و چنین به نظر میگرفته اند  قراریکی از دو طرف رقیب در انتخابات، 

 خیلی مشکل باشد. ،بنا بر دالیل متعدد ،تقلبيآرای معتبر و 
، در  یک بحران سیاسی که مشروعیت نظام آینده رابه سوی به سرعت  موجود بحران انتخاباتیشود که  دیده می

  ،فضای عدم اعتماد و خیلی متشنجنظرداشت  . با دررود به پیش میخواهد برد  سؤالزیر  صورت عدم پیشگیری،
نی را برای صلح و ثبات کشور در پی یب جلوگیری از عمیق شدن بحران که عواقب غیر قابل پیش برای استنیاز 

 :صورت گیردبطور فوری اقدامات ذیل ، خواهد داشت
 

در  ارنددو تجربه انتخاباتی و سیاسی  اندبا نفوذ و قابل اعتبار کشور که در جریان انتخابات بیطرف بوده های چهره 
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ات انتخابنظرداشت  در، با محترم تفاهم را بین دو کاندید ۀزمین" گرد هم آمده و بحران انتخاباتیه حل چوکات "گرو
 سازند. فراهم  منحیث یک اصل،

های  کمیسیونپروسه اعتماد سازی مجدد را بین کاندیدان محترم و تواند  می انتخاباتنتایج قبل از اعالن این گروه 
 اید. این گروه با استفاده از تجاربنم تسهیلی، های انتخابات کمیسیون حفظ صالحیت های قانونیبا  را انتخاباتی

 آرای تفکیک و، شمارش آراء شفافیت عام و تام پروسه مینأتدر راستای مشخص  پیشنهاداتاعضای این گروه، 
 گردد. تسهیل طرفینتوسط  ج انتخاباتئنتاپذیرش  ۀتا زمینوده ه نمئارارا به کمیسیون های انتخاباتی  تقلبيحقیقی و 

لو عمیق و جباعث ایجاد فضای اعتماد بین کاندیدان و کمیسیون های انتخاباتی شده تواند  میاین گروه اقدامات یجاد و ا
 .انتقال صلح آمیز قدرت را برای اولین بار در کشور مهیا سازد ۀو زمینگرفته شدن بحران انتخاباتی را 

 
سیون کمیهبری جمهوری اسالمی افغانستان، کاندیدان محترم، ، راز همه جوانب ذیربط افغانستان دیموکراسیدیده بان 

 دوستان بین المللی افغانستان تقاضا دارد که برای ایجاد وبین المللی  ۀجامعاحزاب سیاسی، نهاد های های انتخاباتی، 
 بگیرد.را شدن بحران ، جلو وخیمتر اقدام نموده "گروه حل بحران انتخاباتی"فوری 

نتخاباتی انتخابات و شکایات اهای  کمیسیونعالیرتبه اسبق تعهد مقامات افغانستان  دیموکراسیدیده بان در این راستا، 
در صورت "گروه حل بحران انتخاباتی"  ایجادتسهیل همه جانبه و فوری خود را برای گی ادمآشته و را با خود دا

 دارد. اعالم میجوانب ذیدخل،  ۀموافق
 

 و من هللا التوفیق
 

 تماس شوید:به برای معلومات مزید به شماره و ایمیل ذیل 
 1412200000تیلیفون:

 zekria.barakzai@gmail.comایمیل:
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