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 کمیسیون توانایی برگزاری انتخابات 
 ریاست جمهوری را ندارد

 

گویند که کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری به موقع شماری از احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی می

سیاسی احزاب و جریانهای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری تعلل میکند. محمدحسین ناطقی، رییس کمیته 

گوید که کمیسیون مستقل انتخابات واقعاً ظرفیت و توانایی الزم پیشبرد کارهای سنگین انتخاباتی را ندارد. می

نظمیهایی وجود داشته است. او همچنان نیز بی اراءبازشماری  وشآقای ناطقی افزود که در روز انتخابات و ر

کند، کمیسیون در این ات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری را هم متاثر میتاخیر در اعالم انتخاب»گفت: 

احزاب و جریانهای سیاسی  ۀرییس کمیت« تواند.صورت انتخابات ریاست جمهوری را به موقع برگزار کرده نمی

مردم تصریح کرد که انتخابات برای حکومت چندان مهم نیست، اما برگزاری انتخابات شفاف و به موقع برای 

 مهم است.

ایکه در کشور  عضو احزاب و جریانهای سیاسی بیان کرد، انتخابات پارلمانی رحمان اخالقی، در همین حال نور

بدتر  اراءبازشماری  ششد. آقای اخالقی افزود که روباطل اعالم می برگزار شد، اگر در هر کشور دیگر میبود،

است. او همچنان گفت که مداخالت حکومت در امور کمیسیون خیلی زیاد  اراء یدندهی و شماریرأ جریاناز 

 است و اعتبار مردم نسبت به کمیسیون کم شده است.

تواند، حکومت در موقع الزم انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده نمی»رحمان اخالقی تصریح کرد:  نور

وقتی  ن انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند،های سیاسی هم شاید دیگر نپذیرند که این کمیسیو جریان

 انتخابات ریاست جمهوری به موقع برگزار نشود، مشروعیت حکومت وحدت ملی هم صدمه میبیند و ما عمالً 

 «میرویم به سوی خالی مشروعیت.

انتخابات  از مسووالن نهادهای ناظر انتخاباتی نیز میگویند که اعالم نشدن کامل نتایج تعدادیاز سوی دیگر 

 پارلمانی، سبب خواهد شد که انتخابات ریاست جمهوری به موقع برگزار نشود.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه کشور میگوید که با تأخیر در اعالم نتایج انتخابات پارلمانی، 

خابات نباید بیشتر از این پروسه به تأخیر خواهد افتاد، کمیسیون انت« هاماه»انتخابات ریاست جمهوری نیز برای 

انتخابات را طوالنی سازد. آقای رشید افزود که حکومت نتوانست انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند، 

حکومت نتایج انتخابات پارلمانی را در دست ندارد و این ضعف  انتخابات پارلمانی در غزنی برگزار نشد،

هللا شینواری، مسوول  جهانی نشان میدهد. در کنار این حبیب ۀه جامعحکومت را در اجرای تعهداتش نسبت ب
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بان شفافیت انتخابات افغانستان بیان کرد که نبود ظرفیت تخنیکی انتخاباتی باعث شده است های ایتوا یا دید برنامه

ابتدایی انتخابات  که کمیسیون انتخابات در کارهایش عقب بماند. آقای شینواری افزود که تأخیر در اعالم نتایج

های بعدی کمیسیون مستقل انتخابات از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز ، در برنامهولسی جرگه

 کند.تأخیر ایجاد می

گویند در همین حال شماری از نامزدان و ناظران نیز از کندی کار کمیسیون مستقل انتخابات شکایت میکنند و می

 زند.ماد مردم را نسبت به این کمیسیون را صدمه میاین وضعیت اعت ۀکه ادام

از کابل میگوید که مردم اعتمادش را نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات از  ولسی جرگهنامزد  یاسمین سروری،

مردم پیش از این نیز خاطرات خوشی از کمیسیون انتخابات نداشتند و اکنون » دست میدهد. خانم سروری افزود:

انتخابات از دست میدهند؛ زیرا کمیسیون بارها  جریانز به روز اعتمادشان را نسبت به شفافیت هم مردم رو

 «اندازد.تعیین میکند اما باز هم به تأخیر می   ولسی جرگه راتاریخ اعالم نتایج انتخابات 

 هاخابات پارلمانی آنانت ۀاز کابل میگوید که به تأخیر افتادن نتیج ولسی جرگهدر کنار این زهره نوروزی، نامزد 

 دوامندارند. خانم نوروزی افزود که  اراءشماری  باز شرا نگران کرده است، چون نظارت درست از رو

 را بیشتر نگران کرده است. هابازشماری آن

نظمیها و مشکالتی وجود دارد که کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات پارلمانی را یک سلسله بی» چنان گفت:او هم

هر قدر که این پروسه طوالنی شود، اعتماد مردم نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی  تواند به موقع اعالم کند،نمی

شان  مردم برای دفاع از حق خانم نوروزی افزود که اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند،« رود.از بین می

 خاموش نخواهند نشست.

ز تأخیر در اعالم نتایج انتخاباتی شکایت میکنند و میگویند که کمیسیون با این حال شماری از ناظران نیز ا

یکی از ناظران میگوید که  الدین جمال،ظرفیت الزم را برای اعالم کردن نتایج انتخابات پارلمانی ندارد. جمال

حکومت »افزود:  اند، نه لیاقت. آقای جمالهای انتخاباتی بر اساس روابط سیاسی انتخاب شدهکارمندان کمیسیون

این وضعیت باعث  در امور کمیسیون انتخابات مداخله میکند، این کمیسیون استقاللیتش را از دست داده است،

او تصریح کرد که اگر نتایج انتخابات « شده است که کمیسیون انتخابات کارهای خود را به موقع انجام داده نتواند.

این نشان میداد که حکومت خوب  برگزاری انتخابات راضی میبودند،شد و مردم از یپارلمانی به موقع اعالم م

مردم اعتمادشان را نسبت  الدین جمال خاطر نشان کرد که با وضعیت کنونی،عمل کرده و موفق بوده است. جمال

 اند.به کمیسیون و حکومت از دست داده

ناظر دیگر میگوید که شماری از کارمندان کمیسیون انتخابات مهارت الزم پیشبرد کار را  یار،ماحمد سلیعلی

، جریانندارند و به همین دلیل نتایج انتخابات پارلمانی به موقع اعالم نمیشود. آقای سلیمیار افزود که هر چقدر این 

شود. او همچنان گفت که بیشتر می فشار اجتماعی و سیاسی بر حکومت و کمیسیون انتخابات طوالنی شود،

 انتخابات، نیاز به بودجه بیشتر دارد. ۀشدن پروس طوالنی

های شماری از احزاب سیاسی، ناظران و نامزدان به گفته عکس العملدر های کمیسیون مستقل انتخابات،  مقام

ی دارند. عبدالعزیز ابراهیمی، حدود هفتاد درصد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگ هامیگویند که آن

برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بحث روی » گوید:معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می

 «را داریم.  ما های گیما آماد شماری ادامه دارد، های انگشتگان و دستگاهفهرست رأیدهنده



  
 

 

 3از 3

افراد با مهارت الزم را جذب  تخابات ریاست جمهوری،آقای ابراهیمی افزود که کمیسیون برای برگزاری ان

شماری از مراکز   اراءخواهند کرد. معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تأخیر در انتقال نتایج 

باعث شده است که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی  اراء ۀرأیدهی به دفتر مرکزی کمیسیون و طی مراحل تصفی

 والیت کشور برای چندمین بار به تأخیر افتاده است. 2۴ر اعالم شود. اعالم نتایج انتخابات بیش از با تأخی

عقرب و نتایج نهایی آن  1۹گان به تاریخ طبق تقویم انتخاباتی قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نماینده

قوس اعالم شود، اما حدود سه هفته پیش کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری اعالم کرد  2۹به تاریخ 

قوس اعالم خواهد  10والیت به تاریخ دوم قوس و از والیت کابل به تاریخ  32که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی 

نتایج انتخابات پارلمانی پنج والیت را در تاریخ دوم قوس کمیسیون مستقل موفق شد که تنها شد. برخالف تعهد، 

 والیت دیگر نبود. 28اعالم کند و خبری از نتایج 

 پایان

 

  

  

 

 

 
 


