
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 24/12/2018          روشنگر لیخل  

 در قبال  و ناظران مل احزابعکس الع
 بیانیۀ معاون دوم رئیس جمهور

  
 

 یبرگزار ۀدربار یجمهور استیمعاون دوم ر یانتقاد ۀیانیبه ب عکس العملناظر انتخابات در  یو نهادها یاسیس احزاب

مستقل انتخابات  ونیسیکم شنرانیکم یبرکنار یانتقادات برا نیکه حکومت با ا ندیگویچهار انتخابات در دو زمان جداگانه، م

 . کندیم یساز نهیزم

انتخابات  یبر برگزار یمستقل انتخابات مبن ونیسیکم ۀصلیاز ف یا هیانیدر ب ،یاست جمهوریسرور دانش، معاون دوم ر

 کیدر  یولسوال یو شوراها یتیوال یانتخابات شوراها یزمان و برگزار کیدر  یغزن یو پارلمان یجمهور استیر

کرده است.  فیتوص ونیسیکم نیا یهاتیو مسوول یاحکام قانون اساس ریرا مغا صلهیف نیانتقاد کرده است و ا گریزمان د

زده است که حکومت به طور مکرر  یا صلهیف نیدست به چن یمستقل انتخابات در حال ونیسیدانش گفته است که کم یآقا

زمان، چهار انتخابات به صورت هم نیا یمستقل در خصوص برگزار ونیسیبا کم یهر نوع همکار یخود را برا یگآماد

مستقل انتخابات، هم حکومت و  ونیسیکم یکنون صلهیافزوده است که ف یجمهور استیدوم ر وناعالم کرده بود. معا

کرده است که  دیسوال برده است. او تأک ریو مردم ز یجامعه مدن ،یاسیس یمستقل انتخابات را در برابر نهادها ونیسیکم

احکام  ون،یسیکم نیکه ا ستیبدان معنا ن تیستقاللا نیاما ا گذاردیمستقل انتخابات احترام م ونیسیکم تیحکومت به استقالل

مستقل انتخابات مکلف  ونیسیدانش گفته است که کم ی. آقاردیبگ دهیرا ناد شیهاتینکند و مسوول تیرا رعا یقانون اساس

حکم  زخود، ا یبه خاطر ناتوان کهنیخود را باال ببرد، نه ا تیاعمال کند و ظرف شیاست اصالحات الزم را در ساختارها

 .قانون سرباز زند

نامزدان انتخابات  یسینوانتقادات و اتهامات را مطرح کرده است که روند نام نیا یدر حال یجمهور استیدوم ر معاون

 یدر س یغزن یهمراه با انتخابات پارلمان استیروز خود شده است و قرار است انتخابات ر نیوارد دوم یجمهور ستایر

 یتیوال یمستقل انتخابات، قرار است انتخابات شوراها ونیسیکم صلهیفچنان براساس برگزار شود. هم ندهیحمل سال آ کمیو

طرح  ونیسیکم نیکه ا دیگویمستقل انتخابات م ونیسیدر ماه سرطان برگزار شود. کم ندهیسال آ ،یولسوال یو شوراها

احزاب  سططرف تو کیطرح از  نینکرده است که ا یآن عمل لیچهار انتخابات را به صورت همزمان به دل یبرگزار

موجود  یهاتیا امکانات و ظرفمتناسب ب گرینشده است و از جانب د دییو ناظران انتخابات تأ یجامعه مدن ینهادها ،یاسیس

 نبوده است.  ونیسیکم نیدر ا

گفت  یجمهور استیبه انتقادات معاون دوم ر عکس العملمستقل انتخابات، در  ونیسیکم یسادات، معاون سخنگو هللاحیذب

 یانتخابات شوراها یزمان و برگزار کیدر  یغزن یو پارلمان یجمهور استیانتخابات ر یطرح برگزار ونیسیکم نیکه ا

و ناظران  یجامعه مدن ینهادها ،یاسیبا احزاب س نظرخواهیرا پس از  گریزمان د کیدر  یولسوال یو شوراها یتیوال

 یقرار دارد. آقا ونیسیکم نیا اریاست که فعالً در اخت یتو امکانا هاتیطرح متناسب با ظرف نیکرده است و ا دییانتخابات تأ
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 یتا زمان برگزار یادیفرصت ز کهنیطرح با توجه به ا نیمستقل انتخابات، ا ونیسیکم دیدکرد که از  حیسادات تصر

 .شده است صیانتخابات تشخ نیا تیشفاف نیتأم یطرح برا نینمانده است، بهتر یباق یجمهور استیانتخابات ر

مستقل انتخابات،  ونیسیکم ۀصلیکه انتقادات سرور دانش از ف ندیگویناظر انتخابات م یو نهادها یاسیحال، احزاب س نیا با

در  هایمالمت یتبرئه حکومت و انداختن بار تمام یجز تالش در راستا یزیانتقادات چ نیمطرح شده است و ا رید اریبس

 . شودینم ریتفس نتخاباتمستقل ا ونیسیانتخابات به گردن کم ۀنیزم

در صدد  ینیچن نیصبح گفت که حکومت با طرح انتقادات ا 8به  ،یعضو ارشد ائتالف بزرگ مل ،یانیمحمدعارف ک

چهار انتخابات در  یمستقل انتخابات است و موضوع برگزار ونیسیو کارمندان کم شنرانیاز کم یو عزل بعض یبرکنار

باشد. او گفت که اگر حکومت در همان طرح  نیا یاجرا نهیحکومت در زم یبرا یسبمنا بهانه تواندیدو زمان جداگانه م

مستقل انتخابات، از  ونیسیکار کم تیدر همان زمان، ضمن گذاشتن احترام به استقالل دیطرح مخالف بود، با نیآغاز با ا

 ی. به گفته آقاشدیم خصوص نیدر ا یکشو مانع وقت کردیم تیچهار انتخابات به صورت همزمان حما یطرح برگزار

با توسل به  کندیآغاز شده است، تالش م یجمهور استینامزدان انتخابات ر یسینو که روند نام یدر حالحکومت  ،یانیک

مستقل انتخابات نصب کند و  ونیسیو کارمندان کم شنرانیاز کم یشمار یمورد اعتماد خود را به جا یهابهانه، مهره نیا

 .دهد شیانتخابات را به نفع خود افزا یچانس مهندس بیترت نیبه ا

انجام انتقاد  یکه برا دیگویم زین فا،یف ایافغانستان  ۀانتخابات آزاد و عادالن ادیبن ییاجرا سییر د،یرش وسفیشکل،  نیهم به

که دادن مشورت  یطیدر شرا دیگویم دیرش یشده است. آقا رید اریمستقل انتخابات بس ونیسیکم صلهیتوسط حکومت از ف

 اریبود، حکومت سکوت اخت یچهار انتخابات در زمان واحد ضرور یبرگزارمستقل انتخابات در خصوص  ونیسیبه کم

 ونیسیکم ،یمشکل را حل کند. به گفته و تواندیمستقل انتخابات به نقض قانون، نم ونیسیکرد، اما اکنون متهم کردن کم

حکومت به جز سکوت  یرا نقض نکرده است ول یقانون اساس یاریبلکه در موارد بسمورد  نیمستقل انتخابات نه تنها در ا

 طیحکومت در شرا یاتهامات و انتقادات از سو نیاما طرح ا فایف ییاجرا سییباره نکرده است. ر نیدر ا یگرید یکار

کرد و افزود که حکومت در صدد است  فیمستقل انتخابات توص ونیسیکم شنرانیکم یبرکنار یدر راستا یرا تالش یکنون

و اقدامات آن محدود به  اراتیاخت یکند که تمام جادیاز نو ا یجمهور استیر ندهیآ انتخابات تیریمد یرا برا یونیسیتا کم

مستقل  ونیسیکم شنرانیاز کم یها، شمارتالش نیا یکرد که در پ حیتصر دیرش یدستورات و منافع حکومت باشد. آقا

را  ونیسیخود در کم تیو موقع اندافتادهاز حکومت  رونیب یاسیس یهااز چهره یبعض تیجلب حما سعیدر  زیانتخابات ن

از حکومت  رونیب یاسیس یهااز چهره یشمار یهابارها در پشت دروازه شنرانیکم نی. او گفت که انندیبی به مخاطره م

 ییاجرا سییمستقل انتخابات ادامه دهند. ر ونیسیها، به کار شان در کمآن تیدارند با جلب حما میاند و تصممشاهده شده

و  ستین یجمهور استیکار حکومت به نفع انتخابات ر نیکرد که ا دیکننده خواند و تأک را نگران تیوضع نیفا، ادامه ایف

 .بزند بیآسپروسه را  نیسالمت ا تواندیم

مستقل  ونیسیامسال برگزار شود، اما کم زانیم 28در  یقرار بود همزمان با انتخابات پارلمان یولسوال یشوراها انتخابات

به  زین یتیوال یو انتخابات شوراها یجمهور استیچنان قرار بود انتخابات رآن نشد. هم یانتخابات موفق به برگزار

 نیا یمستقل انتخابات از برگزار ونیسیکه سرباز زدن کم دیگویبرگزار شود. حکومت م 1۳۹8صورت همزمان در حمل 

 حیانتقاد صر نیاول نیسوال رفتن حکومت شده است. ا ریز زیو ن یآن باعث نقض قانون اساس نیها در زمان معانتخابات

چه خواهد  ونیسیمک نیحکومت در قبال ا یکه اقدام بعد ستیمعلوم ن مستقل انتخابات است و ونیسیحکومت از کارنامه کم

 . پایانبود

 

 

 


