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نخستین مرحلۀ انتخاب کمیشنران
کمیسیون های انتخاباتی
نخستین مرحلۀ انتخاب کمیشنران تازه برای کمیسیونهای انتخاباتی امروز شنبه آغاز میشود .در این مرحله،
هفت روز برای احزاب سیاسی ثبت دولت و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات فرصت داده شده است تا
نمایندگان شان را برای آنکه به عنوان کمیشنر در کمیسیون های انتخاباتی انتخاب شوند ،به حکومت معرفی کنند.
شاه حسین مرتضوی ،معاون سخنگوی ریاست جمهوری ،میگوید که حکومت آمادگی کامل دارد تا اسناد نمایندگان
احزاب سیاسی ثبت دولت و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات را به منظور تعیین کمیشنران تازه کمیسیون های
انتخاباتی از  27دلو تا  3حوت دریافت کند .آقای مرتضوی در صحبت با  ۸صبح گفت که با پایان این مرحله،
روش بررسی اسناد این افراد و سپس انتخاب آنها به عنوان کمیشنران تازه کمیسیون های انتخاباتی آغاز خواهد
شد .معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید کرد که تالش میشود کمیشنران تازه در مدت ده روز آینده انتخاب و
برای کار در کمیسیونهای انتخاباتی معرفی شوند.
شماری از احزاب سیاسی و نهاد های ناظر انتخاباتی نیز اعالم آمادگی کرده اند که در خالل هفت روز نمایندگان
شان را برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی به حکومت معرفی خواهند کرد .محمد ناطقی ،معاون حزب
وحدت اسالمی مردم افغانستان ،به  ۸صبح گفت که تمامی اسناد نمایندۀ این حزب تکمیل شده است و قرار است
امروز شنبه به حکومت سپرده شود .به گفتۀ او ،شمار دیگر از احزاب سیاسی ثبت دولت نیز آمادگی گرفته اند
تا در مدت هفت روز نمایندگان شان را برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی به حکومت معرفی کنند.
به همین شکل ،حبیبهللا شینواری ،مسوول برنامههای دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان یا «ایتوا» ،میگوید
که نهادهای ناظر انتخاباتی نیز کارشان برای انتخاب نمایندگان شان و همچنان معرفی آنها به حکومت برای
انتخاب شدن به عنوان کمیشنر در کمیسیون های انتخاباتی را آغاز کرده اند .آقای شینواری افزود که اتحادیۀ نهاد
های ناظر انتخاباتی روز شنبه  27دلو طی یک اجالس عمومی از تمامی نهادهای جامعۀ مدنی و زنان میخواهد
تا هر نهاد یک نفر را برای تعیین نمایندگان نهاد های جامعۀ مدنی ب این اتحادیه معرفی کند .مسوول برنامههای
«ایتوا» تصریح کرد که از میان تمامی افرادی که به اتحادیه نهادهای ناظر انتخاباتی معرفی میشوند ،پانزده نفر
به حیث نمایندگان نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات به حکومت معرفی خواهند شد ،تا بخشی از کمیشنران
آینده از میان آنها انتخاب شوند.
بر اساس قانون تعدیل شدۀ انتخابات ،کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی ،از سوی نامزدان انتخابات ریاست
جمهوری انتخاب میشوند و رییس جمهور تنها صالحیت معرفی هر کدام آنها را به حیث کمیشنر در پست های
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شان دارد .اما پیش از این مرحله ،هر حزب سیاسی ثبت دولت یک نفر و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات،
پانزده نفر را بحیث داوطلبان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی به حکومت معرفی می کنند .پس از پایان این
مرحله که هفت روز برای آن تعیین شده است ،کار انتخاب کمیشنران از میان این داوطلبان آغاز میشود و برای
این کار تا کنون هیچ قید زمانی در نظر گرفته نشده است.
تعلیق بخشی از امور انتخاباتی
در پی توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات و برکناری رؤسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی ،بخشی از امور
انتخاباتی نیز تعلیق شده است .از آنجایی که ریاست های کمیسیون های انتخاباتی صرفا ً صالحیت اجرایی دارند،
نمی توانند به اموری رسیدگی کنند که مستلزم فیصله و تصمیم جمعی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی است.
این مشکل بیشتر دامنگیر کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد که می باید نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در
پانزده والیت باقی مانده را نهایی سازد و برای اعالم به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد .با این حال ،سرپرست
کمیسیون شکایات انتخاباتی اعالم کرده است که کار این کمیسیون در این مورد خاص فعالً متوقف است.
محمدعلی ستیغ ،رییس اداره و سرپرست کمیسیون شکایات انتخاباتی ،دو روز پیش اعالم کرد که به جز از
تصمیم گیری روی قضیه هایی که مربوط به اعضای این کمیسیون می شود ،تمامی مراحل رسیدگی به شکایات
انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت عادی به پیش میرود .به گفتۀ آقای ستیغ ،تعقیب این مراحل
که شامل ثبت ،تصنیف ،تحقیق ،تحلیل و تدقیق شکایات میشود ،از صالحیتهای ادارۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی
است .او همچنان آمادگی کمیسیون شکایات انتخاباتی را برای ثبت شکایات در پیوند به فهرست ابتدایی نامزدان
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعالم کرد .این فهرست در شانزدهم دلو از سوی کمیسیون مستقل انتخابات
اعالم شده بود.
کمیسیون های انتخاباتی تا کنون تنها نتایج انتخابات پارلمانی هژده والیت را نهایی و اعالم کرده اند .با این حال،
سرپرست کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که نتایج انتخابات والیات غور ،بادغیس ،لوگر و حوزه سیک ها
نیز نهایی شده است .به گفتۀ او ،شکایات مربوط به نتایج ابتدایی سایر والیات نیز زیر کار است و با تعیین
کمیشنران تازه برای این کمیسیون ،تصمیم نهایی در بارۀ آن اتخاذ خواهد شد.
با این حال ،حبیبهللا شینواری ،مسوول برنامههای دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان یا «ایتوا» ،می گوید
که برکناری کمیشنران سابق کمیسیونهای انتخاباتی ،پیش از بستن دوسیۀ انتخابات پارلمانی ،باعث بروز یک
خالء بزرگ در امر رسیدگی به امور این انتخابات شده است .به گفتۀ آقای شینواری ،با توجه به اینکه معلوم
نیست کمیشنران تازه چه زمانی انتخاب و به کارشان آغاز خواهند کرد ،تعلیق بخشی از امور انتخاباتی به خاطر
این مسأله ،پروسۀ انتخابات پارلمانی را بیش از حد انتظار طوالنی خواهد ساخت .او از جانب دیگر گفت که هیچ
ضمانتی وجود ندارد که رؤسای ریاست های کمیسیون های انتخاباتی به نتایج انتخابات پارلمانی در والیات باقی
مانده دستبرد نزنند و این نتایج را آنگونه که هست در اختیار کمیشنران تازه قرار دهند .آقای شینواری تأکید کرد
که ایتوا به حیث یک نهاد ناظر از این مسأله بسیار نگران است.
اما شاهحسین مرتضوی ،معاون سخنگوی ریاست جمهوری ،میگوید که زمان زیادی برای انتخاب کمیشنران تازه
به هدر نخواهد رفت .او گفت که احتماالً تا ده روز آینده کمیشنران تازه انتخاب و به کارشان آغاز خواهند کرد.
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انتخابات پارلمانی در  32والیت در  2۸و  29میزان و انتخابات پارلمانی در قندهار با یک هفته تأخیر برگزار
شد .انتخابات پارلمانی در غزنی قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای والیتی و شوراهای
ولسوالی در  29سرطان سال آینده برگزار شود .تا هنوز سرنوشت بودجه و امنیت این چهار انتخابات روشن
نیست .ضمن آنکه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در پانزده والیت دیگر کشور نیز اعالم نشده است.
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