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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 20/20/0212          رادیو آزادی
 

 ددوباره تفتیش می شو محل 1022آرای 
 

 فردا نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعالن شود، رئیس کمیسیون مستقل در حالیکه انتظار می رود
والیت  02محل در  1022شفافیت بهتر در نتایج انتخابات، آرای  تأمینانتخابات افغانستان گفته است، برای 

 .افغانستان دوباره تفتیش می شوند
 

 :تفتیش دوباره، چند روز وقت می گیرد احمد یوسف نورستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت، این

ی دهی أمحل ر 1022وال فرستادیم که آرای به تمام والیات اح یم وشود ما فیصله کرد تأمینبرای آنکه شفافیت "
 پنج روز وقت می گیرد و کمیسیون تا حال -پاک از ناپاک جدا شوند و این مسأله چهار  دوباره تفتیش گردند و آرای

. گذشته استقسمی حال  نتایج ابتدایی را اعالن می کنیم، وقت نتایج نمائیمفیصله نکرده است که اگر اعالن 
گیرد که نتایج را اعالن کند یا منتظر نتایج این  ن انشاءهللا فردا یا پس فردا در این مورد تصمیم قاطع میویکمیس

 ".باشد محل در سی والیت 1022
 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت، نتایج ابتدایی  بعد از آن ایراد شد که نور محمد نور سخنگوی بیاناتاین 
 .به وقت معین آن اعالم خواهد شد وم انتخابات، مطابق پالندور د

 .اعالن گردد بر اساس تقویم کمیسیون انتخابات، این نتایج باید فردا
 

صد نتایج دور دوم انتخابات داخل سیستم شده  در 0090 نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون می گوید، فورم های
 :را اعالن کندابتدایی  اند و کمیسیون مصمم است نتایج

افغانستان شریک شده پا برجاست و کمیسیون مستقل انتخابات سعی و  هنوز هم تقویمی که همراه مطبوعات و مردم"
 ".است کمیسیون در این رابطه مصمم. را به وقت اش با مردم افغانستان شریک کند تالش می کند که نتایج

 02تفتیش مجدد را داشتند به مرکز رسیده اند و آرای  دهی که نیاز به رأیمحل  00نور همچنان گفت، فورم های 
 .شده اند محل دیگر نیز دوباره باز شماری

 

دهی از  رأیمحل  1022به منظور تفتیش مجدد حدود  آقای نور هم ابراز داشت که کار باالی ایجاد یک میکانیزم
 .دارد سوی این کمیسیون ادامه

 

تن از نامزدان دور دوم انتخابات، روابط اش را با کمیسیون  شده است که عبدهللا عبدهللا یکدر حالی بیان  مسألهاین 
 .قطع کرد که خواسته هایش پذیرفته نشد های انتخاباتی بعد از آن

دهنده در دور دوم که  رأیدر مورد هفت میلیون  برگزاری مجدد انتخابات در بعضی والیات و هم دادن وضاحت
. دور اول می خواند، از خواسته های عمده تیم انتخاباتی عبدهللا عبدهللا بود مگرایی آنرا کمتر ازتیم اصالحات و ه

 .شود انتخابات گفته است که به تمام خواسته های آقای عبدهللا در چوکات قانون پاسخ داده می کمیسیون
 

ت جمهوری خواست، تصمیم این از کاندیدان ریاس احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز
 .کمیسیون را احترام نمایند

کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل و بیطرف است و باید برای همه  این یک پروسه ملی است و باید احترام شود"
یک نهاد شخصی نیست و بر اساس قانون از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب شده  قابل احترام باشد، این

است، ما فیصله خود  باید مورد احترام همه قرار داشته باشد اگر این پروسه را کسی نمی پذیرد کار خود آنها است و
 ".را اعالن می کنیم

 

ملی افغانستان گفته است، قرار است مطابق پالن  شورای امنیت رئیسدادفر سپنتا  رنگینست که ا این در حالی
 سعید فطر دایر گردد عید جمهور جدید در اخیر رئیسمراسم تحلیف 
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