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 ، به مردمبازی سیاسی با انتخابات شوراهای ولسوالی
 زندساالری آسیب می

 
دهند در صورتی که انتخابات شورای  مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی هشدار می ۀنهادهای جامع

گی در حکومت ساالری در کشور آسیب خواهد دید و خودکامها برای بار دوم به تعویق بیافتد، مردمولسوالی

 خواهد شد. شتر بی

های دموکراسی و نیز تکمیل شرایط برگزاری  ها برای تحکیم پایه ی، برگزاری انتخابات شورای ولسوالآنهااز دید 

 جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی متمرکز به پارلمانی بسیار مهم و تعیین لویه

چ بهانه و کننده است. نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید دارند که این بار هی

ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفتنی نیست و  عذری برای به تعویق انداختن انتخابات شورای ولسوالی

 حمل سال آینده برگزار شود. 31زمان با انتخابات ریاست جمهوری در باید هم

ها ت شورای ولسوالیگوید که هنوز تصمیم این کمیسیون برای برگزاری انتخابا کمیسیون مستقل انتخابات می

صبح گفت  8نهایی نشده است. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با 

ها پایان نیافته است و تصمیم کمیسیون مستقل ها پیرامون برگزاری انتخابات شورای ولسوالیزنی که هنوز رأی

زمان گفت که احتمال دارد انتخابات شورای  اهد شد. ابراهیمی همانتخابات در آینده نزدیک در این باره اعالم خو

زمان برگزار نشود و به تعویق بیافتد. انتخابات ریاست ها با انتخابات ریاست جمهوری به صورت همولسوالی

 حمل سال آینده برگزار شود. 31جمهوری قرار است در 

های  ها، باعث انتقاداتی از سوی شماری از نهادلیاحتمال به تعویق افتادن برگزاری انتخابات شورای ولسوا

ها شده است. محمدعارف کیانی، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و نامزدان شورای ولسوالی

گوید که حکومت با مداخله در امور کمیسیون مستقل انتخابات، تصمیم  عضو ائتالف بزرگ ملی افغانستان، می

کند، محقق سازد. به گفته کیانی، یکی ها نیاتی را که دنبال می نشدن انتخابات شورای ولسوالی دارد با برگزار

جرگه در کشور است، که البته با برگزاری  از نیات حکومت، جلوگیری از تکمیل شدن شرایط برگزاری لویه

 ت مخالف برگزاری لویهشود. او گفت که حکومجرگه تکمیل می ها یک رکن مهم لویه انتخابات شورای ولسوالی

جرگه و تعدیل قانون اساسی و نیز تغییر نظام سیاسی با رأی این جرگه است و از همین رو تالش دارد کمیسیون 

 ها را برگزار نکند. مستقل انتخابات را وادار کند تا انتخابات شورای ولسوالی
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نونی هیچ مانعی بر سر برگزاری انتخابات این عضو ائتالف بزرگ ملی افغانستان به این باور است که از نگاه قا

ها وجود ندارد و از جانب دیگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات حق ندارند تا این انتخابات  شورای ولسوالی

 وقتی ما توانستیم انتخابات پارلمانی را برگزار کنیم، چرا نمی»را به تأخیر بیاندازند. محمدعارف کیانی گفت: 

به عقیده او، دالیلی که کمیسیون مستقل انتخابات برای « ها را برگزار کنیم؟شورای ولسوالی توانیم انتخابات

های سیاسی بیش نیست و این کار باعث نقض شمارد، بهانه ها برمی برگزار نکردن انتخابات شورای ولسوالی

تواند تبعات ها میلیصریح قانون اساسی شده است. او هشدار داد که برگزار نکردن انتخابات شورای ولسوا

رو ای از سوی مردم و احزاب سیاسی روبسیاسی خطرناکی در پی داشته باشد و این بار با اعتراضات گسترده

 خواهد شد.

در همین حال، یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان یا فیفا، تأکید دارد که به تعویق 

جهانی حاضر نیست برای هر انتخابات  ۀها به نفع افغانستان نیست؛ زیرا جامعای ولسوالیانداختن انتخابات شور

 بودجه جداگانه به افغانستان کمک کند. او گفت که از نظر فیفا، به تعویق انداختن دوباره انتخابات شورای ولسوالی

دهد  ن انتخابات بازی سیاسی انجام میطرف با ایرساند که کمیسیون مستقل انتخابات از یکها را میها، این پیام

و از جانب دیگر توانایی الزم را برای برگزاری و مدیریت پروسه انتخابات ندارد. رشید اما تأکید کرد که 

های سیاسی، باید مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات رفتار کند و به کمیسیون مستقل انتخابات، جدا از بازی

 های بزرگ ملی مثل انتخابات جلوگیری کند.کشیده شدن پروسه این ترتیب از به انحراف

مدنی افغانستان، نیز تأکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات  ۀبه همین شکل، عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامع

های های سیاسی؛ زیرا به باور وی، رفتار این کمیسیون براساس مصلحت مکلف به رعایت قانون است نه مصلحت

تواند برای پروسه انتخابات مشروعیت بیاورد. او با اشاره به انتخابات غزنی گفت که کمیسیون مستقل نمی سیاسی

انتخابات خالف احکام قانون، تبعیض آشکار در برابر این والیت انجام داده است و به جای مراجعه به قانون، 

ها از جمله انتخابات با تمامی انتخابات های سیاسی شده است. از دید رفیعی، برخورد سیاسی متوسل به مصلحت

تواند آینده دموکراسی انتخابات خواهد شد و این می اعتمادی مردم نسبت به پروسهشوراهای ولسوالی، باعث بی

ساالری را در کشور به مخاطره بیاندازد. رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان تأکید کرد که کمیسیون و مردم

ها در چهارچوب قانون برخورد کند و ز هم فرصت دارد تا با انتخابات شورای ولسوالیمستقل انتخابات هنو

 های سیاسی در این خصوص را کنار بگذارد.تمامی مصلحت

میزان امسال برگزار شود. برای این انتخابات  28ها برای اولین بار قرار بود به تاریخ انتخابات شورای ولسوالی

السراج در نامزد کرده بودند. یکی از این نامزدان شعیب قاسمی از ولسوالی جبل تن خودشان را 1۵2هزار و  ۶

صبح از به تعویق افتادن زمان برگزاری این 8ها در صحبت با پروان است. این نامزد انتخابات شورای ولسوالی

ها انتخابات شورای ولسوالیانتخابات به شدت انتقاد کرد و گفت که این کار باعث سرگردانی او و سایر نامزدان 

شده است. آقای قاسمی عالوه کرد که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مخالف قانون اساسی است و باعث آسیب 

اند. به گفته وی، در کنار او ها نامزد شدهزدن به تمامی کسانی شده است که برای انتخابات شورای ولسوالی

ادارات دولتی و غیردولتی شاغل بودند ولی در پی کاندیدا شدن در انتخابات بسیاری از نامزدان این انتخابات، در 

برند. آقای سرنوشتی به سر میشان را ترک کردند و تاکنون نیز در حالت بیها، وظایف رسمیشورای ولسوالی
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ان قابل قبول ها برای وی و دیگر نامزدقاسمی تأکید کرد که به تعویق انداختن دوباره انتخابات شورای ولسوالی

 نیست و کمیسیون مستقل انتخابات نباید دست به این کار بزند.

هنوز به طور دقیق روشن نیست که انتخابات شوراهای ولسوالی احتماالً براساس چه دالیلی به تأخیر خواهد افتاد، 

اری، در چهارچوب گوید که برای برگزاری این انتخابات آماده هر نوع همکهای محل میاما اداره مستقل ارگان

صبح گفت که برگزاری انتخابات  8قانون، با کمیسیون مستقل انتخابات است. سیدشاه سقیم، سخنگوی این اداره، به 

گی دارد برای برگزاری این انتخابات های محل آمادهکار کمیسیون مستقل انتخابات است، ولی اداره مستقل ارگان

 با این کمیسیون همکاری کند.

ها را به تعویق انداخت، تقل انتخابات برای اولین بار، که زمان برگزاری انتخابات شورای ولسوالیکمیسیون مس

اند و در شمار دیگر تعداد نامزدان مرد ها، زنان برای این انتخابات نامزد نشدهگفت که در شماری از ولسوالی

ها را با تأخیر انتخابات شورای ولسوالیبرای رقابت کافی نیست. این کمیسیون در آن زمان اعالم کرده بود که 

زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد؛ تصمیمی که احتمال دارد بار دیگر عملی چند ماهه هم

 نشود.

 پایان

 
 
 
  
 
 
 

 
 


