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আফগািন ােন আশরাফ ঘািনেকই িবজয়ী ঘাষণা
মানেবন না আ ু াহ

আশরাফ ঘািন

আফগািন ােন িসেড ট িনবাচেনর ভাট হেণর িতন মােসর মাথায় গতকাল রিববার কািশত াথিমক
ফলাফেল বতমান িসেড ট আশরাফ ঘািনেক িবজয়ী ঘাষণা কেরেছ িনবাচন কিমশন। তারঁ ধান িত ী
আ ু াহ আ ু াহ এ ফলাফেলর িব ে  আেবদন করেবন বেল জািনেয়েছন।

গত ২৮ সে র আফগািন ােন িসেড ট িনবাচেনর ভাট নওয়া হয়। িতন কািট ৭০ লাখ জনসংখ ার
দশিটেত িনবি ত ভাটােরর সংখ া ৯৬ লাখ। তেব িনবাচেন ভাট িদেয়েছ মা  ২৭ লাখ। এর মেধ  ১৮

লাখ ভাট িবেবচনায় নওয়া হেয়েছ, কারণ িবিভ  িটর কারেণ বািক ভাট েলা বািতল করা হেয়েছ। ভাট
গণনার দীঘসূ তা ও রাজৈনিতক জিটলতা পিরেয় গতকাল কািশত াথিমক ফলাফেল আফগািন ােনর
িনবাচন কিমশন জানায়, বতমান িসেড ট ঘািন ৫০.৬৪ শতাংশ ভাট পেয় িবজয়ী হেয়েছন। তারঁ অ তম

িত ী আ ু াহ পেয়েছন ৩৯.৫২ শতাংশ ভাট।

আ ু াহ এ ফলাফল মানেবন না। গতকাল তারঁ কাযালেয়র এক িববৃিতেত বলা  হয়,  ‘আমােদর জনগণ,
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সমথক, িনবাচন কিমশন ও আমােদর আ জািতক িম েদর উে েশ আেরকবার আমরা  কের বলেত চাই,
আমােদর  বধ  দািব েলা  না  মানা  পয  এ  কারচুিপর  িনবাচেনর  ফল  আমরা  মানব  না।’  িনবাচেনর
ফলাফেলর িব ে  আিপল করার জ  আ ু াহর দেলর সামেন িতন িদন সময় আেছ। চূড়া  ফল ঘাষণার
আেগই সটা করেত হেব, যিদও চড়ূা  ফল ঘাষণা করেত কেয়ক স াহ পয  লেগ যেত পাের।

২০১৪ সােলর িসেড ট িনবাচেনও ঘািনর কােছ পরািজত হেয়িছেলন আ ু াহ এবং সবারও িতিন ওই
ফল  মেন  ননিন।  সবার  ই  পে র  মেধ  মধ তা  কেরিছল  যু রা ।  সমাধান  টানেত  শষ  পয
আ ু াহর জ  সরকােরর িনবাহী ধান নােম পদ সৃি  কের তােঁক ওই পেদ বসােনা হয়। এবার একই
ঘটনার পুনরাবৃি  ঘটেত যাে  িক না, তা এখেনা পির ার নয়।

িনবাচনী  ফলাফল ও আ ু াহর অব ােনর ব াপাের ঘািনর প  থেক অব  তা িণক কােনা  ব ব
পাওয়া যায়িন।

এিদেক িনবাচন কিমশেনর চয়ারম ান হাওয়া ির ািন এক িববৃিতেত বেলেছন, ‘আমরা সততা, আ গত ,
দািয় েবাধ  ও  িব তার  সে  আমােদর  দািয়  পালন  কেরিছ।  িতিট  ভােটর  িত  আমরা  স ান
দিখেয়িছ, কারণ আমরা চেয়িছ যন গণত  বজায় থােক।’

এর মেধ  আফগািন ােন িনযু  মািকন রা দূত জন ব াস টুইট কেরেছন, ‘সব আফগােনর জ  এটা মেন
রাখা পূণ : এটা াথিমক ফলাফল। িনবাচনী ফলাফেলর িত আফগান জনগেণর আ া িনি ত করেত
ব  ধাপ স  কের চূড়া  ফল ঘাষণা করা হেব।’

২০০১ সােলর ১১ সে র যু রাে  স াসী হামলার পিরে ি েত আফগািন ােন মািকন সনা অ েবেশর
ঘটনা ঘেট। আফগািন ান থেক আ ািনকভােব সনা ত াহার কের িনেলও সখােন এখেনা ায় সােড়
আট হাজার  মািকন  সনা  রেয়েছ।  আফগািন ােনর  নীিতিনধারণী  িস াে  এখেনা  যু রাে র  হ ে প
অব াহত আেছ। সূ  : এএফিপ।
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কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]

আফগািনসা | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/854026/2019-12-23

2 of 2 12/23/2019 10:36 AM


