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حکومت در تعهدش به برگزاری انتخابات شوراهای 
 ولسوالی ناکام است

 

جهانی مبنی بر برگزاری به موقع  ۀمسووالن نهادهای ناظر بر انتخابات، حکومت را در اجرای تعهدش به جامع

بات گویند برگزار نشدن انتخاها، ناکام خواندند. نهادهای ناظر بر انتخابات میانتخابات شوراهای ولسوالی

 ها خالیی را در سطح تکمیل قانونی سه قوه بود، به حالت خودش باقی گذاشته است.شوراهای ولسوالی

وچهارم میزان، با ابراز  بیست شنبه، یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه )فیفا( روز سه

ها  زار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالیبرگ»ها، گفت: نگرانی از برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی

 «دهد.کمیسیون انتخابات و ادارات مرتبط را نشان می حکومت،ناکامی 

ها و صدای مردم را به حکومت منتقل اند که خواست ها ناظرانیگوید اعضای شورای ولسوالیآقای رشید می

برگزار نشدن »شورای ملی باشند. او افزود: توانند یک همکار خوب برای اعضای شورای والیتی و کنند و میمی

 «به میان بیاورد. های مردمی تواند شکافی را در سطح اجتماعاین انتخابات می

اجرایی کشور در نشست سران کشورهای عضو ناتو که در چهاردهم جمهور و رییس  این در حالی است که رییس

جهانی تعهد سپردند که انتخابات شوراهای  ۀمعجوالی سال جاری میالدی در بروکسل برگزار شد، به جا

 میزان برگزار خواهد شد. 28زمان با انتخابات پارلمانی در ها همولسوالی

 دلیل تأخیر انتخابات

ها را زنان پر کنند. مسووالن های شوراهای ولسوالیپنج درصد کرسی و بر اساس قانون انتخابات باید بیست

برگزار نشدن این انتخابات، کمبود زنان واجد شرایط برای  ۀد یکی از دالیل عمدگوینکمیسیون انتخابات می

ها است. تکمیل کردن سن قانونی و داشتن سند فراغت از صنف دوازدهم تنها دو های شوراهای ولسوالیکرسی

نامزدان شوراهای نویسی  گویند با آن که روند نامشرط اساسی برای نامزدان است. مسووالن کمیسیون انتخابات می

 ها برای مدتی تمدید شد، اما با آن هم در بسیاری از ولسوالی زنان واجد شرایط ثبت نام نکردند.ولسوالی

اما دلیل تأخیر در برگزاری انتخابات شوراهای « تیفا»رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان  زاده،محمدنعیم ایوب

ها برای نهادینه زاده برگزاری این انتخابات را از نخستین گام ی ایوبکند. آقاها را سیاسی عنوان میولسوالی

ای و استخباراتی سبب تأخیر چندین ساله  منطقه های قومی،سیاست»داند. او گفت: شدن دموکراسی در کشور می

این مسایل  حلی برای به باور رییس تیفا تا زمانی که راه« ها شده است. در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی

 بزرگ خواهد بود. مشکلها یک  برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی پیدا نشود،
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ها عمدی انتخابات شوراهای ولسوالی ۀگویند حکومت به گوندر همین حال، شماری از رهبران احزاب سیاسی می

به خاطر این »صبح، گفت: 8الرحمن اوریا، عضو ارشد ایتالف بزرگ ملی به روزنامه کند. فضلرا برگزار نمی

ها را به تأخیر  حکومت آگاهانه انتخابات شوراهای ولسوالی جرگه در وقت و زمانش برگزاری نشود، که لویه

آقای اوریا افزود: « زمان با انتخابات ریاست جمهوری نیز در شک است.انداخته و برگزاری این انتخابات هم

  «برای چند سال دیگر تمدید کند.خواهد حاکمیتش را حکومت با این کار می»

های قانون جرگه به منظور تعدیل و تغییر ماده ها در برگزاری لویهاین در حالی است اعضای شوراهای ولسوالی

 اساسی نقش مهم و اساسی دارند.

حسین  پذیرد. شاههای سیاسی تأخیر در برگزاری این انتخابات را نمیاما وجود جنبه ارگ ریاست جمهوری،

ها به تاخیر در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی»گوید: معاون سخنگوی ریاست جمهوری می مرتضوی،

  «ها در این شوراها صورت گرفته است. برای آمدن خانم شترسازی سهولت بی دلیل فراهم

حکومت  سپرده شده، بر بنیاد تعهداتی که به جامعه جهانی چنان گفت،سخنگوی ریاست اجرایی نیز هم امید میثم،

ای که  قاطع برای برگزاری این انتخابات دارد. اما کمیسیون انتخابات به دلیل مشکالت تخنیکی ۀوحدت ملی اراد

برگزار نشدن انتخابات »نتوانست این انتخابات را به وقت و زمانش برگزار کند. آقای میثم افزود:  وجود دارد،

زمان با انتخابات ریاست جمهوری رد و حکومت مصمم است این انتخابات همها بعد سیاسی نداشوراهای ولسوالی

 «برگزاری شود.

 ها:وظیفه اعضای شوراهای ولسوالی

گان دهنده باشد که اعضای آن توسط رأی قانون اساسی، هر ولسوالی دارای یک شورا می 1۴0بر اساس ماده 

 شود.رای ولسوالی، متناسب با نفوس هر ولسوالی تعیین میهای شوشوند و تعداد کرسیهمان ولسوالی انتخاب می

های قانون اساسی در لویه جرگه نقش دارند، یکی  ها در تعدیل مادهدر کنار این که اعضای شوراهای ولسوالی

نفر  3۴توانند گان این شوراها میباشد. نمایندهای دیگر آنان معرفی یک ثلث اعضای مجلس سنا می از مسوولیت

به عنوان اعضای مجلس سنا معرفی کنند. رییس اجرایی نهاد فیفا گفت در صورتی که انتخابات شوراهای را 

 ها خالی خواهد ماند. های شورای ولسوالییک ثلث کرسی ها برگزار نشود،ولسوالی

نامزدان  تن آنان به فهرست ابتدایی ۶081 نامزد، ۶1۵2دهد که از میان کمیسیون انتخابات نشان می احصائیه های

تن پس از برگزاری انتخابات به  800اند. از این میان قرار است دو هزار و  ها راه یافته شوراهای ولسوالی

ولسوالی به دلیل  ۴2دهند که در چنان نشان میها هماحصائیه ها راه یابند. های شوراهای ولسوالیکرسی

 ها صورت نگرفته است.والینویسی برای انتخابات شوراهای ولس های موجود، هیچ نامناامنی

 سرنوشت نامزدان شوراهای ولسوالی چه خواهد شد؟

برند. بشیر بشردوست سرنوشتی به سر می ها به دلیل برگزار نشدن انتخابات در بیصدها نامزد شورای ولسوالی

ت اعضای گوید، در صورتی که سرنوشیک تن از نامزدان شورای ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان است. او می

درست از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش رو  ۀتوانستند به گونآنان می شد،این شورا مشخص می

ها را قربانی چند ولسوالی کمیسیون انتخابات نباید نامزدان تمام ولسوالی»آقای بشردوست گفت: نظارت کنند. 

 «.اندنویسی نکرده جاها زنان ناممحدود بسازد که در آن
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 خواهد هرچه زودیک تن از نامزدان دیگر شوراهای ولسوالی از کمیسیون انتخابات می انجینیر غضنفر ایوبی،

ها تصمیم بگیرد تا برای نامزدان مشخص شود که منتظر تر در پیوند به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی

 شان برگردند. انتخابات باشند و یا دوباره به وظایف قبلی

گوید تا اکنون موضوع به تعویق دبیر و سخنگوی کمیسیون انتخابات اما می هللا هاشمی،حفیظ در همین حال،

ها مشخص نیست. آقای هاشمی گفت شورای امنیت ملی در این مورد تصمیم افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی

های مکرر موفق اما با تماس باشیم، خواهد گرفت. هرچند خواستیم نظر مسووالن شورای امنیت ملی را داشته

 نشدیم.

سال به این سو در حالت ابهام  1۷ها از حالی است که موضوع برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی این در

 قرار دارد و هیچ تصمیمی در این پیوند گرفته نشده است.

 پایان

 

  

 

 

 

 
 


