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 یانتخابات یهاونیسیدر کم یاساصالحات اس ضرورت

است.  دیموکراسی یاجرا یبرا یروش اصل یول ستین دیموکراسی یاست که انتخابات تنها اصل برا درست

انتخابات را ضرورت  یبرگزار ،دیموکراسیدر  یندگی. اصل نماشدیبدون انتخابات ناقص متولد م دیموکراسی

 توانینم زین یمیدا یندگیبا نماو کرد  یندگیاز مردم نما توانیکه با انتصاب نم طور. همانبخشدیقابل انکار م ریغ

 .کرد لیرا تمث دیموکراسی

 دهیرسان بیرا به شدت آس دیموکراسیانتخابات، روند  یهاپروسه یهم در برگزار یپ یهایافغانستان، ناکام در

انجام شد و اکنون هم در سرنوشت مبهم قرار دارد.  ریاز سه سال تأخ شیافغانستان با ب یاست. انتخابات پارلمان

 دهیبه اتمام رس زیاز سناتوران ن یبرخ یکار قانون مدت. رسدیم انیبه پا  زین یتیوال یشورا یمدت زمان قانون

 یشوراها یگزار. عدم برافتدیاز کار م یبخش از ساختار پارلمان از لحاظ قانون کی یپس از مدت نیا است. بنابر

 ازین یحکومت وحدت مل لیرا سلب کرده است. پس از تشک یجرگه قانون هیلو یعمال امکان برگزار هایولسوال

جرگه  هیلو نیا یولسوال یشوراها تیبه علت عدم موجود یکرد ول دایضرورت پ یجرگه قانون هیلو یربه برگزا

در مورد  یاحکام قانون اساس بیترت نیبه سرآمد. بد هیاجرائ استیر بیبا ترک یبرگزار نشد و عمر وحدت مل

 تیفعال ینشد. خالء قانون یملبه گونه گذشته طبق قانون ع یجمهور استیبه موقع شوراها و انتخابات ر یبرگزار

 تیکه مشروع اوردیرا به بار ب یمشکالت قانون یممکن است برخ یو مشرانو جرگه از لحاظ حقوق یتیوال یشورا

 .مواجه سازد یبا سوال جد تواندیاز اقدامات را م یاریبس

 نیهم یاما مسئول اصل ست،یمستقل انتخابات مسئول ن ونیسیبرگزار نشدن به موقع پروسه انتخابات تنها کم در

مربوط به انتخابات و  یموضوعات جاراز  یبرخ یرو گذار ریتأث یاست. عدم توافق احزاب و نهادها ونیسیکم

از مشکالت بود. تعلل  یکی هاتن یحکومت وحدت مل لیپس از تشک یشدن پروسه اصالحات انتخابات یطوالن

 نیبود. با رفع شدن ا گریپروسه انتخابات از جمله عوامل د یو برگزار لیدر تمو یالمللنیاز همکاران ب یبرخ

خود  یکاف تیعدم ظرف یثابت شد که مشکل اصل ر،یاخ یپروسه انتخابات پارلمان یبرگزار ندیمشکالت، در فرا

 .باشدیممستقل انتخابات افغانستان  ونیسیکم

 نیدر ا یادیکار بن چیکالن، ه مصارف گذشته با  یهاثابت ساخت که در طول سال ریاخ یپارلمان انتخابات

واقعا  پولگفت که  توانیرفته است. م شیبه پ یاصورت پروژهصورت نگرفته است و کارها فقط به  ونیسیکم

درست  تیریشده است که اگر مد مصرفانتخابات  لمستق ونیسیانتخابات و دستگاه کم یهاپروسه یهنگفت برا

 ،یدهیشدن پروسه رأ یتالیجید ی. در بخشمیماندینم دستیچنان تهرو آن شیانتخابات پ لیاکنون در تمو شد،یم

به  یآورد دست گونهچیامسال صورت گرفت، ه یانتخابات پارلمان ندیفرا یمرحله زمان نیکه در آخر مصرفبا 
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 یاست، به صورت فن یکار فن کیکه  یحال نیدر ع یدهیساختن رأ کیومتریدر مسئله با رای. زامدیدست ن

به دست  دهندگانیکه از مشخصات رأ ییها. عالوه برآن اسکنامدیهم به دست ن یفن جهیگرفته نشد و نت میتصم

 .از آن کار گرفت نستانافغا یادار یهاپروسه گریدر د توانیاست و نم ازیمورد ن یآمده است فاقد اطالعات

که استفاده  رودین نمکند. گما نیتضم دیگونه که بارا آن تیمستقل انتخابات، نتوانست شفاف ونیسیکم ها،نیهمه ا با

داده باشد و در  شیرا نسبت به انتخابات سابق افزا تیکه صورت گرفت، شفاف یتیبا وضع کیتریومیاز دستگاه با

درست و  وهیاگر با ش یرساند که استفاده از تکنولوژیبه ما م تیوضع نیکاهش آورده باشد. ا مصارفقسمت 

 .دیارائه راه حل، مشکالت را مضاعف نما یممکن است به جا رد،یآن صورت نگ یفن

که در  رسدیبه نظر م یانتخابات یهاونیسیاست. کم یاستفاده از تکنولوژ یگام برا نینخست یساز تیظرف

مستقل  ونیسیکم نیاست. مسئول افتهیدست ن تیظرف نیصورت گرفته به ا یهانهیگذشته با تمام هز یهاسال

در  تیظرف یارتقا یفرصت برا جادیرا ا ندهیسال آ یجمهور استیانتخابات ر یدر برگزار ریتأخ زیانتخابات ن

 ریتأخ نیاز ا زین ونامایو مرکز عنوان کرده است. دولت افغانستان و  اتیمستقل انتخابات در سطح وال ونیسیکم

و کمک   یخارج یمستقل انتخابات استقبال کردند. نهادها ونیسیاصالحات در کم جادیا یبه هدف فرصت برا

و ساختار موجود هرگز قادر به  تیبا ظرف ونیسیکم نیبردند که ا یپ وضوحمردم افغانستان به  نیکننده و همچن

امر معترف اند. حکومت  نیبه ا زین یانتخابات یهاونیسی. کمستین ندهیسال آ یجمهور استیانتخابات ر یبرگزار

و تنها بر  ردرد ک ندهیسال آ یجمهور استیانتخابات ر یبرگزار ریرا در تأخ گرید یهایزنستان تمام گمانهافغان

  .کرد دیتأک یانتخابات یهاونیسیدر کم یساز تیعامل ظرف

مستقل انتخابات، کار نسبتا خوب و به موقع انجام  ونیسیشود، به نفع است. کم یریضرر از هرجا که جلوگ بازهم

 دیخود واقف اند و با تیبر وضع گرینسبتا به هرکس و نهاد د یانتخابات یهاونیسیکم یرهبر أتیداده است. ه

 یشده، هنگام نیدر زمان مع یجمهور استیبه موقع انتخابات ر ی. اصرار بر برگزاررفتیحرف آنان را پذ

انتخابات شفاف، عادالنه و منصفانه است.  یگذار برگزار. هدف قانونشدیم نیگذار تأمنوندرست بود که هدف قا

گفت که با  دیمشکل هموار خواهد شد. البته با یموجود اگر انتخابات برگزار شود، مشکل رو تیوضع نیبا ا

چندان  زیماه حمل، نانتخابات در آخر  یبرگزار یشده برا نییزمان تع فغانستانا ییایجغراف تیتوجه به وضع

 ردیبحث صورت بگ دیآن با یکه رو یاز موارد یکیبدون شک  یقانون اساس لی. در زمان تعدستیمناسب ن

 ندیو فرا ییافغانستان انجام مراحل ابتدا یو کوهستان ریمورد است. در فصل زمستان در مناطق سردس نیهم

 . حال آنستینامزدان اصال فراهم ن یبرا غاتیتبل نهیو زم یجمهور استیمشارکت مردم در پروسه انتخابات ر

فراهم  کسانیهمه به صورت نسبتا  یمناسب مشارکت برا یهانهیزم دیو الزم با یقانون یهاکه از لحاظ فرصت

  .باشد

و  یانتخابات یهاونیسیتالش کم دیبا ،یجمهور استیانتخابات ر یدر برگزار ریهم، پس از اعالم تأخ نیا با

 یانتخابات یهاونیسیدر کم یسازتیظرف یو الزم برا یفرصت استفاده کاف نیباشد که از ا نیمرتبط بر ا ینهادها

در سطح مرکز و  ستهیو جذب افراد شا یرمسلکیعالوه بر حذف کارمندان غ یسازتیظرف نی. اردیصورت بگ

 .باشد زیمستقل انتخابات ن ونیسیدر سطح نهاد کم یساختار یسازتیشامل ظرف دیبا ات،یوال
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رو  نی. از ابردینم ییمستقل انتخابات ره به جا ونیسیکم یافراد عاد یسازتیاصالحات تنها با ظرف جادیا

و اگر  ردیاصالحات الزم صورت بگ زیمستقل انتخابات ن ونیسیکم یاساس التیضرورت دارد که در سطح تشک

 .شود دیبا زین ونیسیکم نیا یرهبر أتیاصالحات شامل ه نیکند ا دایضرورت پ

مستقل انتخابات  ونیسیکم یادار یهاواحد انیم یو نحوه ارتباطات و هماهنگ فیبرآن، اصالحات در وظا عالوه

صورت  نیا ریشامل شود. در غ دیبا زیرا ن اتیاصالحات نه تنها در سطح مرکز که وال نیالزم است. ا زین

. جامعه میرا فراهم کن یجامعه جهان و یانتخابات یقناعت نهادها مینتوان ،یاصالحات جزئ جادیممکن است با ا

افغانستان،  یباتانتخا یهاونیسیقبل به صراحت مطرح کرد که بدون انجام اصالحات الزم در کم یچند یجهان

 .نخواهند کرد یبا دولت افغانستان همکار لیآنان در بخش تمو

 پایان

  

 

 


