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  شان تبریک می گوید انتخابات را برای افغان ها یوناما 

 
 

به تمام آن زنان و مردان افغان که امروز   ملل متحد در افغانستان )یوناما(سازمان معاونت ت هيا : ۶۱۳۱  حمل ۶۱کابل

آنها با اعمال شان نخستين انتقال در انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی اشتراک کردند، تبریک عرض ميدارد. 

 را از یک رئيس جمهور منتخب به ریيس جمهور دیگر قادر ساختند.  افغانستاندموکراتيک 

 

قابل مالحظه به پای صندوق  به تعداداین یک روز خوب برای آینده ای یک افغانستان با ثبات و واحد بود. افغانان عادی 

 های رای رفتند و رای دادند و با حمالت و تهدید های طالبان مقاومت کردند. 

 

اغلباٌ در قطار های رای دهندگان  گفت: " و رییس یونامابرای افغانستان سرمنشی ملل متحد  خاصیان کوبیش، نماینده 

که مسير  انتخاب کردندهوای بد، با صبر انتطار کشيدند تا با استفاده از حق اساسی بشری خود رای بدهند. آنها  در طوالنی و

 کنند و با قاطعيت دشمنان صلح و دموکراسی را رد کردند." استفاده از ابزار سياسی تعيين ميآینده ای کشور شان را با 

و گرفتن امنيت مراکز رای دهی  )انتخابات( نهاد های امنيتی و انتخاباتی افغانستان باید به خاطر رهبریت تنظيمافزود: " وی

 قانون اساسی افغانستان مورد تمجيد قرار گيرند." مفاد و همچنان به خاطر تطبيق زمان بندی انتخابات بر اساس

 

سی شمارش آرا و رسيدگی به شکایات را به شکل عادالنه و موثر، و اعالم انتخابات مسووليت اسا یحاال نهاد های مدیریت

 نتایج به شکل شفاف و در زمان معينه آن به عهده دارند. 

آقای کوبيش گفت: " من از تمام آنها می خواهم که اعمال و تصميم گيری شان در تماميت کامل، بی طرفی او شفافيت 

 صورت گيرد." 

رکاندیدان و حاميان شان اصرار می ورزد که در صورت بروز مشکالت از صبر کار گيرند و این مقام سازمان ملل ب

 و به فيصله های نهایی این نهاد ها احترام شود.  سازندشکایات شان را به نهاد های مربوطه حسب قوانين افغانستان راجع 

 

تنها این پروسه انتقال سياسی تاریخی و ماهيت دموکراتيک و صلح آميز آن  ،وی هشدار داد که هر گونه اعالن پيش از وقت

 را زیر پرسش قرار خواهد داد.  
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