
             

 
             

 

   بيانيه ای مطبوعاتی
 

 
  نمودت القا مگه جرسیلون يدادکان با استوری مي دتحدلل مشی مرمن سخاص يندهانم

 
ان دی ميستورا نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز بر اساس تقاضای  ستف–، کابل ٢٠١١ جون ٢٨

حمايت شده اند، ده د شجاي ابرای بررسی شکايات انتخاباتیکه عده ای از نمايندگان نامزدان ولسی جرگه که توسط محکمه 
 بوده ارايه دادند و بر ٢٠١٠د تقلب آشکار در انتخابات سپتمبر اين نمايندگان آنچه را که به باور آنها موار. مالقات نمود

  .  به حاکميت قانون تأکيد نمودندفقواتاهميت 
  

نماينده خاص با اشاره به نتايج نهايی تائيد شده از سوی کميسيون مستقل انتخابات که از سوی شورای امنيت نيز به تاريخ 
 ملل متحد از انتخابات به مثابه يک بخشی از پروسه دموکراتيک در  استقبال گرديد، توضيح داد که٢٠١٠ دسمبر ٢٢

بدين سان يوناما از نهاد های با . ستيم نيدر بررسی موارد يا دوسيه های انفرادی سهافغانستان استقبال می نمايد و 
  صالحيت قانونی آنها در ارتباط به مسايل انتخاباتیو  ارگان های انتخاباتیصالحيت بر اساس قانون اساسی افغانستان که

  .ندک، حمايت می ودی شن م آلم شای اساسونقان بر نیمب
  

ون نامطابق با ق جنوری حق قوه قضايه برای پيگيری دوسيه های جنائی خاص را ٢۵يوناما با ياد آوری اعالميه مورخ 
  . قانون اساسی تصديق می نمايد ادموج درمنی هايت افعپروسه قانونی و مبه رر ض افغانستان و بدون هفذنا
  
فان دی ميستورا يکبار ديگر اعالميه قبلی خود عنوانی پارلمان را تصريح نمود که در آن از تمام طرف ها خواسته شده ست

نند و فقط از ابزار سياسی کار گرفته و برای جلوگيری از آشفتگی يا نا آرامی عمومی هر گونه اقدام تا مسئوالنه برخورد ک
  . را روی دست بگيرند

  
در چنين لحظات مهم برای حکومتداری دموکراتيک در افغانستان، مهم و حياتی است تا خود افغانها : "وی در پايان گفت

يده و شت احکام قانون اساسی و اصول دموکراتيک، به يک راه حل سياسی رسدر برابر اين بن بست نهادی، با در نظردا
 ."به جلو حرکت نمايند
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