
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

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

 

  

 

  15/01/2019          نیام میفه

 انتخابات را  ونیسیکم انتقاد، یحکومت به جا
 کند ییوادار به پاسخگو

 

 یهامقام ندیگویجمهور م سییمعاون دوم ر ریبه اظهارات اخ عکس العملانتخابات در  شناظر بر رو ینهادها

 ییرا وادار به پاسخگو آنها دیمستقل انتخابات با ونیسیمسووالن کم یانتقاد از کارکردها یحکومت به جا هیبلند پا

از  گانندهیانتخابات مجلس نما انیآمده در جر انیبه م یهاییناظر، انتقاد از نارسا یبه مردم کنند. به باور نهادها

 .خگو باشدمردم پاس یبلکه حکومت مکلف است در برابر آرا ست،یحکومت کارساز ن هیبلند پا یهامقام یسو

در  یو سوم جد ستیب شنبه،کی( روز فایانتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )ف ادیبن ییاجرا سییر د،یرش وسفی

حکومت انتقادها را کنار بگذارند و خود شان و  هیبلندپا یهابهتر است مقام"صبح گفت: ۸صحبت با روزنامه 

 ."بسازد گاندهندیبه رأ ییمستقل انتخابات را حاضر به پاسخگو ونیسیکم

مستقل  ونیسیکم یاز سوولسی جرگهانتخابات  انیکه در جر یهاییافزون بر مشکالت و نارسا فایف ییاجرا سییر

 انگشت یهااستفاده از دستگاه یگچگون ،ولسی جرگهانتخابات  جیتادر اعالم ن ریتاخ انتخابات صورت گرفت،

مستقل انتخابات  ونیسیکم یعمل ریغ یها را از برنامه یغزن تیوال ولسی جرگهو برگزار نشدن انتخابات  ینگار

به  یگبارکیبه  نیو توه ریکه موضوع تحق امدهین انیبه م یبه شکل تصادف تیوضع نیا"عنوان کرد و گفت: 

 ."مستقل انتخابات از آغاز با انتقادها همراه بوده است ونیسیکم یبلکه کارکردها مردم ربط داده شود،

 یهاونیسیگفته است که کم یجمهور استیکه معاون دوم ر شودیمطرح م یناظر در حال ینهادها عکس العمل

 نیمردم را به ابزار توه یو مشق دموکراس یمدن یهااند و صحنهم و دولت شدهمرد یگسرافکند هیما یانتخابات

 .انددوست و دشمن بدل کرده یهاو طعنه

از  یامروز برخ"در کابل گفت:  یجمهور، روز گذشته هنگام سخنران سییدانش، معاون دوم ر محمدسرور

. کنندیم زیبلکه در حق مردم افغانستان جفا ن دهند،یانجام نم یخود را به درست فینه تنها که وظا یدولت ینهادها

 یدر مورد انتخابات پارلمان یانتخابات یهاونیسیکم یاست که از سو یآشکار یروشن آن جفا یهااز نمونه یکی

 ."در حق مردم افغانستان روا داشته شده است

شدن سه ماه از  یقل انتخابات انتقاد کرده است که پس از سپرمست ونیسیاز مسووالن کم یدانش درحال یآقا

انتخابات بر  نیا ییابتدا جیآن اعالم نشده است. نتا ییابتدا جیتا کنون نتا ،ولسی جرگهانتخابات مجلس  یبرگزار

ز دانش افزوده است که با گذشت سه ماه ا یقاانتخابات قرار بود در نزدهم عقرب اعالم شود. آ میاساس تقو
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و فساد، اعتبار  یاتهامات تقلب، تخط هیبلکه در سا ست،ین یآن خبر جینه تنها از نتا ،یانتخابات پارلمان یبرگزار

 .سوال رفته است ریز زیدولت و مردم افغانستان ن

 یبرگزار یگزاف برا مصارف( گفته اند که با وجود فایانتخابات شفاف افغانستان )ت ادیمسووالن بن شیپ نیا از

 زاده،ب ویا میهمراه است. نع یجد یهاآن با پرسش جیانتخابات و نتا نیا تیتاکنون شفاف ،ولسی جرگهانتخابات 

 یو فساد اخالق یفساد انتخابات یسطح باال»شده است که  یمدع هادن نیا ینظارت یها افتهیبا اشاره به  فایت سییر

 میاند که تچنان افزودهنهاد هم نیمسووالن ا« شده است.ولسی جرگهانتخابات  ییو نها ییابتدا جیمانع اعالم نتا

ناپاک باشند، مصروف معامالت  یپاک از آرا یکه مصروف جدا کردن آرا نیا یبه جا ون،یسیدر کم یاتیعمل

 «.از نامزدان مورد نظرشان هستند یشمار یآرا ادیکالن و ازد یپول

حکومت با  ندیگویم دانند،یدانش را ناوقت م یآقا یکه انتقادها نیبر روند انتخابات در کنار اناظر  ینهادها

فراهم  ونیسیکم نیا یهااز چهره یشمار رییتغ یرا برا نهیزم خواهدیم ونیسیمسووالن کم یانتقاد از کارکردها

 .کنند

 سییمعاون دوم ر یهاگفته د،یگویانتخابات افغانستان م تیشفاف دبانید یهامسوول برنامه ،ینواریش هللابیحب

 ونیسیدر کم یاسیاست که قرار است حکومت در تفاهم با احزاب س یراتییتغ یبرا یجمهور به منظور بسترساز

مستقل انتخابات متهم  ونیسیکم یدر کارها اخلههم چنان حکومت را به مد ینواریش ی. آقااوردیمستقل انتخابات ب

مستقل انتخابات مداخله کرده است. او اما مشخص نساخت که  ونیسیکم یفت، حکومت بارها در کارهاکرده گ

 .بوده است یدخالت حکومت در چه موارد

مستقل انتخابات  ونیسیچنان با مطرح کردن بحث اصالحات در کمجمهور هم سییحال، معاون دوم ر نیهم در

 شتریو از تلف شدن ب ردیدست گ یجانبه را رومکلف است که اصالحات همه یگفته است که حکومت وحدت مل

 د،یاین انیبه م یانتخابات یهاونیسیکه اصالحات الزم در کم یبه باور او در صورت رایکند؛ ز یریحق مردم جلوگ

 .خواهد بود یکنون یبدتر از انتخابات پارلمان ندهیسال آ یجمهور استیسرنوشت انتخابات ر

از  دیکه با نیدر کنار ا ونیسیکم نیا شنرانیکه کم کنندیم شنهادیانتخابات پ شناظر بر رو یهم، نهادها ییسو از

آمدن  انیدر صورت به م ندیگویچنان مهم آنها. رندیقرار گ زین یقانون گردیشان برکنار شوند، مورد پ یهاسمت

و با  نشیگز تهیکم یبه همکار قانون انتخابات، تیهداطبق  دیجد شنرانیکم ون،یسیکم نیا یدر رهبر راتییتغ

 .شوند دهیگز یمدن یو نهادها یاسیاحزاب س مشورت کامل حکومت،

 ونیسیکم نیا شنرانیعزل کم وهیمطرح است که ش یمستقل انتخابات در حال ونیسیکم یاصالحات در رهبر بحث

 .ستیدر قانون انتخابات روشن ن

 یهاییدر نارسا زیحکومت ن ند،یگویدانش م یبه اظهارات آقا عکس العملچنان در  هم یاسیاز احزاب س یشمار

نگاشته  بوکشسیدر صفحه ف یبزرگ مل تالفیعضو ا ،یاست. نور رحمان اخالق لیمستقل انتخابات دخ ونیسیکم

با  شودیاست و نم زین تمرتکب شده است، به صورت قطع افتضاح حکوم ونیسیرا که کم یافتضاح»است: 

 ریبه اظهارات اخ عکس العملهم چنان در  یاخالق یآقا« خودشان را از آن تبرئه کنند. هایچند دهن گپ حکومت

انتخابات و  ونیسیسه جانبه حکومت، کم ونیسیکم سییجمهور که ر سییدانش افزوده است که معاون دوم ر یآقا

جمهور با احزاب  سییبه خواست ر ینظام انتخابات لیو تعد ینگارانگشت یاب بود، در استفاده از فناوراحز

 .کرده است یا قهیبرخورد سل یاسیس
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انتخابات  انیآمده در جر انیبه م یهااز مشکالت و چالش یمستقل انتخابات اما با آن که شمار ونیسیکم مسووالن

 که اسناد و مدارک در رابطه به فساد در دست داشته باشد، یهر شخص ندیگویاما م رند،یپذی را م ولسی جرگه

معاون  ،یمیابراه زیکند. عبدالعز یریگ ی، موضوع را پییو قضا یعدل یگذاشتن نهادها انیبا در م تواندیم

 کیتخابات که که باشد و به ان یدر هر سطح یهر شخص»صبح گفت: ۸مستقل انتخابات به  ونیسیکم یسخنگو

 «.برخورد شود دیصدمه وارد کرده باشد، مطابق قانون با او با دیآیبه شمار م یروند مل

و نهم سرطان  ستیدر ب یجمهور استیشود که قرار است انتخابات ر یمطرح م یها در حال عکس العمل نیا

که در  خیاما گفته اند پس از تار یاسیس یها انیبرگزار شود. احزاب و جر ریبا سه ماه تاخ یدیخورش ندهیسال آ

 .داشت واهدنخ تیمشروع آنها یبرا یغن یجمهور سییشده است، ر نییکشور تع یقانون اساس

 پایان

 

 

  

 

 


