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ﺑﻴﺎﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻼﻟﺘﻤﺂب ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی از روﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻴﺴﺘﻢ اﮐﺘﻮﺑﺮ 2009
ﻣﻦ از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ای اﻣﺮوز ﺟﻼﻟﺘﻤﺂب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی در ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ایﺸﺎن ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ وﺿﻮح روﺷﻦ ﺳﺎﺥﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎیﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎیﺖ ﺷﻮد .ایﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﺁیﻨﺪﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﺘﺮاک ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺁیﻨﺪﻩ ﺷﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﻨﺎب ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی را ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ایﻦ رهﺒﺮی ﮐﻪ از ﺥﻮد ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﺕﻌﻬﺪی ﮐﻪ از ﺥﻮیﺶ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎیﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺮوﺳﻪ دیﻤﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ ﺁن ﺑﺮوز دادﻩ اﻧﺪ ﺳﺘﺎیﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .
ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﺟﻨﺎب داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﷲ را ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ روش ﺑﺎ وﻗﺎرﺷﺎن ﮐﻪ از ﺥﻮد در ﺟﺮیﺎن ﮐﻤﭙﺎیﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ و در دورﻩ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﺘﺎیﻢ.
ایﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺕﺤﺖ ﺷﺮایﻂ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺟﺮأت و ﺷﮑﻴﺒﺎیﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رهﺒﺮان ﺁﻧﻬﺎ از ﺥﻮد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎیﺪ ﺕﺼﺪیﻖ و ﺳﺘﺎیﺶ ﺷﻮد .ﺁﻧﻬﺎ در رویﺎرویﯽ ﺑﺎ ﺕﻬﺪیﺪ و ﻧﺎ أﻣﻨﯽ رأی دادﻧﺪ.
ایﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد هﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺥﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ایﻦ ﻧﻬﺎد هﺎ؛ یﻌﻨﯽ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺷﮑﺎیﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ در ﻧﺰدیﮑﯽ ﺑﺎ هﻢ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺕﺎ ﭘﻴﺮوی ﺹﺮیﺢ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﮐﺎر ایﻦ ﻧﻬﺎد هﺎ در ﺕﻼش ﺑﺮای ﺕﻀﻤﻴﻦ ایﻨﮑﻪ ﺕﻤﺎم
رأی هﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﺴﺘﻢ اﮔﺴﺖ  2009ﺑﻪ ﺹﻨﺪوق هﺎ ریﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﻤﺎیﺖ ﻧﻤﻮد ﺕﺎ ایﻦ رأی هﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺹﺪای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد.
در اﺥﻴﺮ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻢ از ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺥﺎص ﺥﻮد ،ﺁﻗﺎی ﮐﺎی ﺁیﺪﻩ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن هﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮐﺎر ﺥﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬیﺮ ﺷﺎن در ﺣﻤﺎیﺖ از ﻧﻬﺎد هﺎی ﻣﺸﺮوع اﻓﻐﺎﻧﯽ و در ﺣﻔﻆ و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺕﺸﮑﺮی ﮐﻨﻢ.

