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 نوا یکی از دالیل تاخیر ینشست ج :فیفا
 است ولسی جرگهدر اعالم نتایج انتخابات 

  

دوم  ده والیت را دیروز )جمعه، ولسی جرگۀکه قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات با آن

 ارزگان، دوم قوس نتایج تنها پنج والیت را اعالم کرد. بامیان، قوس( اعالم کند، اما این کمیسیون شام روز جمعه،

مسووالن  شان اعالم شده است. در همین حال، هایی اند که نتایج ابتداییدایکندی و جوزجان از والیت فراه،

خبر  ،آینده ۀهای دیگر در آغاز هفتتخابات از تالشها برای اعالم نتایج نهایی شماری از والیتکمیسیون مستقل ان

 اند. داده

 عکس العملها  از والیت تعدادیو اعالن تنها  ولسی جرگهتاخیر در اعالم نتایج ابتدایی انتخابات  با این حال،

از نامزدان را برانگیخته است. مسووالن بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه  تعدادینهادهای ناظر بر انتخابات و 

کمیسیون مستقل انتخابات را به  ،ولسی جرگهبه تاخیر نتایج ابتدایی انتخابات  عکس العملافغانستان )فیفا( در 

 نوا باشد.یر اعالم این نتایج میتواند نشست جسازند و میگویند یکی از دالیل تاخیکفایتی متهم میبی

 ولسی جرگهنوا از انتخابات یبا باور مسووالن این نهاد، حکومت میخواهد طبق تعهدش به اعضای نشست ج

میزان صورت  2۹و  28های که در انتخابات  اعتراضات ناشی از نارسایی»گویند: ییادآوری کند. اما آگاهان م

 «عتبار رهبران حکومت تاثیرات منفی به جا بگذارد.گرفته است میتواند روی ا

خواهد حکومت می»ح گفت: بص 8 ۀدوم قوس در صحبت با روزنام رییس اجرایی فیفا روز جمعه، یوسف رشید،

را به تاخیر بیندازد تا از این طریق بتواند اعتراضات نامزدان را به  ولسی جرگهنوا نتایج انتخابات یتا نشست ج

نوا یتوانیم با نشست جیرا نم ولسی جرگهتاخیر در اعالم نتایج انتخابات  او افزود،« ی نسبی مدیریت کند.ا گونه

 بیربط بدانیم.

این در حالی است که برگزاری انتخابات شفاف یکی از مهمترین تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل 

سل میباشد قرار است تا سه روز دیگر برگزار شود و نشست بروک ۀنوا که ادامیجهانی بود. نشست ج ۀبه جامع

 پاسخ خواهد داد. جهانی، ۀحکومت افغانستان در این نشست از عملی شدن تعهداتش به جامع

برای دومین بار به تاخیر افتاده است. مسووالن کمیسیون  ولسی جرگهدر همین حال، اعالم نتایج ابتدایی انتخابات 

وعده سپردند که  ها را در نزدهم عقرب اعالم کنند، که نتوانستند نتایج ابتدایی والیتمستقل انتخابات پس از آن 

 ها را در دوم قوس اعالم خواهند کرد. نتایج شماری از والیت
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اکنون اما مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات میگویند، به خاطر تامین شفافیت هرچه بیشتر، جداسازی آرای سفید 

نتوانستند نتایج ابتدایی ده والیت را طبق وعده در دوم قوس  به شکایات و اعتراضات مردم، از سیاه و رسیدگی

 اعالم کنند.

ده والیت کامل وارد  رلیدر حال حاضر »معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:  عبدالعزیز ابراهیمی،

تقل انتخابات در اوایل هفته آینده رسمی سیستم مرکزی این کمیسیون شده و قرار است پس از تصویب کمیسیون مس

 «اعالم شود.

اما این کمیسیون  در نزدهم عقرب اعالم شود، ولسی جرگهقرار بود نتایج ابتدایی انتخابات  بر بنیاد تقویم انتخاباتی،

سپردند بنابر دالیلی نتوانست نتایج را به وقت و زمان معین آن اعالم کند. پس از آن، مسووالن کمیسیون وعده 

ای که برای بار دوم از سوی  ها را دوم قوس اعالم کنند؛ وعدهکه تالش خواهند کرد نتایج شماری از والیت

 مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات به طور کلی عملی نشد.

والن نهادهای ناظر بر انتخابات تاخیر پی هم در اعالم نتایج ابتدایی را ناشی از ضعف مدیریت مسو در همین حال،

اعتمادی تواند منجر به اعتراضات گسترده نامزدان و بیاین ضعف می کمیسیون مستقل انتخابات میدانند و میگویند،

 مردم نسبت به استقالل این کمیسیون شود.

دایکندی و جوزجان را اعالم  فراه، ارزگان، های بامیان،کمیسیون مستقل انتخابات در حالی نتایج انتخابات والیت

 ها تا کنون تکمیل نشده است.رده است که بازشماری و تفتیش آرای شماری از والیتک

 نامزدان عکس العمل

از تاخیر پی هم اعالم نتایج انتقاد میکنند  صبرانه چشم به راه اعالم نتایج اند،یکه ب ولسی جرگهشماری از نامزدان 

 انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال رفته است. جریانو میگویند با این تاخیر شفافیت 

مردم »گفت:  انتخابات را از آغازش همراه با مشکالت عنوان کرد و جریان ولسی جرگهنامزد  یاسمین سروری،

پیش از این نیز خاطرات خوشی از کمیسیون انتخابات نداشتند و اکنون هم مردم روز به روز اعتمادشان را نسبت 

را تعیین  ولسی جرگهدهند؛ زیرا کمیسیون بارها تاریخ اعالم نتایج انتخابات به شفافیت انتخابات از دست می

 «اندازد.میکند اما باز هم به تأخیر می

ما انتظار داشتیم کمیسیون بر اساس تقویم انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات »نا، نامزد دیگر مجلس، گفت: آصف آش

های خود را نیز اما این کمیسیون همان گونه که تقویم انتخابات را نقض کرده، وعده را اعالم کند، ولسی جرگه

 «به اعالم نتایج به بار آورده است. های جدی را در پیوندنقض کرده است و این مسأله شک و تردید

یک نگرانی مشترک بین نامزدان ایجاد شده که ممکن است مالحظات سیاسی و بازیهای  آقای آشنا همچنان گفت،

او ممکن ۀ کمیسیون مستقل انتخابات را اجازه نمیدهد که نتایج را در زمان معین آن اعالم کند. به گفت سیاسی،

 خوش بازیهای سیاسی شود. است نتیجه انتخابات دست

والیت را آنچنانی  10مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات اما میگویند به دلیل تامین شفافیت بیشتر نتایج ابتدایی 

های تمام دستگاه ی دهیأرمعاون سخنگوی این کمیسیون گفت،  اعالم نکردند. از سویی هم، که وعده سپرده بودند،

 دهی کابل در حال انتقال است. ر مرکزی انتقال یافته و اطالعات مراکز رأیرو  والیت به س   32 نشان انگشت
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گان از دهند کمیسیون مستقل انتخابات نشان میدهد که تا کنون حدود سه میلیون بسته اطالعاتی رأی ارقام

کمیسیون مستقل  ارقامر مرکزی انتقال یافته است. این در حالی است بر اساس رو  به س   انگشتنشان های دستگاه

 اشتراک کردند. ولسی جرگهدر انتخابات نفر حدود چهار میلیون  انتخابات،

 پایان

   
 

 

 

 


