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بياينه سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد پيرامون اعالميه جاللتمآب حامد کرزی از روند 
  انتخابات افغانستان

  2009 اکتوبر بيستم

افغانستان با در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری امروز جاللتمآب رئيس جمهور حامد کرزی بيانيه ای من از 
  بایدایشان این موضوع را به وضوح روشن ساختند که پروسه تعيين شده در قانون اساسی. گرمی استقبال می کنم

این پروسه به خاطر آینده افغانستان و اشتراک مردم افغانستان در تعيين آینده شان . به شکل کامل رعایت شود
  . است

طر تعهدی که از خویش به خانشان داده است و همچنان  این رهبری که از خود من جناب حامد کرزی را به خاطر
  . ستایش می کنم مبنی بر رعایت کامل قانون اساسی افغانستان و پروسه دیموکراتيک آن بروز داده اند 

که از خود در جریان کمپاین انتخاباتی و در دوره روش با وقارشان اکتر عبداهللا را به خاطر من همچنان جناب د
 .می ستایمبعد از انتخابات نشان دادند 

  
جرأت و شکيبایی که مردم افغانستان و رهبران آنها از خود . این انتخابات تحت شرایط بسيار دشوار برگزار شد

  . آنها در رویارویی با تهدید و نا أمنی رأی دادند. نشان دادند باید تصدیق و ستایش شود
  

این نهاد ها؛ یعنی . ر نمودنداین اولين باری است که نهاد های افغانی انتخابات ریاست جمهوری را خود برگزا
صریح از قانون وی کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکایات انتخاباتی در نزدیکی با هم کار نمودند تا پير

ملل متحد از کار این نهاد ها در تالش برای تضمين اینکه تمام . اساسی و قانون انتخابات افغانستان تضمين شود
 به صندوق ها ریخته شده حمایت نمود تا این رأی ها در نظر 2009 اگست بيستمبات رأی های معتبری که در انتخا

  .  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 
  . کنمیشان در حمایت از نهاد های مشروع افغانی و در حفظ و پيگيری پروسه انتخابات تشکرکار خستگی ناپذیر 


