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 17/02/2019          ریاس لیخل

  شنرانیکم انتخاب ۀمرحل نینخست
   یانتخابات یها ونیسیکم

 

مرحله،  نی. در اشودیامروز شنبه آغاز م یانتخابات یهاونیسیکم یتازه برا شنرانیکم انتخاب ۀمرحل نینخست

مرتبط با انتخابات فرصت داده شده است تا  یجامعه مدن یثبت دولت و نهادها یاسیاحزاب س یهفت روز برا

کنند.  یشوند، به حکومت معرف انتخاب یانتخابات یها ونیسیدر کم شنریکه به عنوان کمنآ یرا برا شان گانندینما

 گانندیکامل دارد تا اسناد نما یگکه حکومت آماد دیگویم ،یجمهور استیر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس شاه

 یها ونیسیتازه کم شنرانیکم نییمرتبط با انتخابات را به منظور تع یمدن یثبت دولت و نهادها یاسیاحزاب س

مرحله،  نیا انیصبح گفت که با پا ۸در صحبت با  یمرتضو یکند. آقا افتیحوت در 3دلو تا  27از  یانتخابات

آغاز خواهد  یانتخابات یها ونیسیتازه کم شنرانیا به عنوان کمهآن انتخابافراد و سپس  نیاسناد ا یسبرر شرو

و  انتخاب ندهیده روز آ دتتازه در م شنرانیکم شودیکرد که تالش م دیجمهور تأک سییر یشد. معاون سخنگو

 .شوند یمعرف یانتخابات یهاونیسیکار در کم یبرا

 گانندیاند که در خالل هفت روز نما کرده یگاعالم آماد زین یناظر انتخابات یها و نهاد یاسیاز احزاب س یشمار

معاون حزب  ،یخواهند کرد. محمد ناطق یبه حکومت معرف یانتخابات یها ونیسیدر کم تیعضو یرا برا شان

شده است و قرار است  لیحزب تکم نیا ۀندیاسناد نما یصبح گفت که تمام ۸مردم افغانستان، به  یوحدت اسالم

اند  گرفته یگآماد زیثبت دولت ن یاسیاز احزاب س گریاو، شمار د ۀامروز شنبه به حکومت سپرده شود. به گفت

 .کنند یبه حکومت معرف یانتخابات یها ونیسیدر کم تیعضو یبرارا  شان گانندیتا در مدت هفت روز نما

 دیگویم ،«توایا» ایافغانستان  تیانتخابات و شفاف بان دهید یهامسوول برنامه ،ینواریش هللابیشکل، حب نیهم به

 یها به حکومت براآن یچنان معرفو هم شان گانندیانتخاب نما یکارشان برا زین یناظر انتخابات یکه نهادها

 نهاد ۀیافزود که اتحاد ینواریش یاند. آقا را آغاز کرده یانتخابات یها ونیسیدر کم شنریشدن به عنوان کم انتخاب

 خواهدیو زنان م یمدن ۀجامع ینهادها یاز تمام یعموم اجالس کی یدلو ط 27روز شنبه  یناظر انتخابات یها

 یاهکند. مسوول برنامه یمعرف هیاتحاد نیا  ب یمدن ۀجامع یها نهاد گانندینما نییتع ینفر را برا کیتا هر نهاد 

پانزده نفر  شوند،یم یمعرف یناظر انتخابات ینهادها هیکه به اتحاد یافراد یتمام انیکرد که از م حیتصر «توایا»

 شنرانیاز کم یخواهند شد، تا بخش یمرتبط با انتخابات به حکومت معرف یجامعه مدن ینهادها گانندینما ثیبه ح

 .شوند انتخابها آن انیاز م ندهیآ

 استینامزدان انتخابات ر یاز سو ،یانتخابات یها ونیسیکم شنرانیانتخابات، کم ۀشد لیاساس قانون تعد بر

 یها در پست شنریکم ثیها را به حهر کدام آن یمعرف تیجمهور تنها صالح سییو ر شوندیم انتخاب یجمهور
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مرتبط با انتخابات،  یجامعه مدن یادهنفر و نها کیثبت دولت  یاسیمرحله، هر حزب س نیاز ا شیدارد. اما پ شان

 نیا انی. پس از پاکنندی م یبه حکومت معرف یانتخابات یها ونیسیدر کم تیداوطلبان عضو ثیحبپانزده نفر را 

 یو برا شودیداوطلبان آغاز م نیا انیاز م شنرانیکم انتخابشده است، کار  نییآن تع یمرحله که هفت روز برا

 .در نظر گرفته نشده است یمانز دیق چیکنون ه کار تا نیا

 یاز امور انتخابات یبخش قیتعل

از امور  یبخش ،یانتخابات یها ونیسیکم یرؤسا و اعضا یقانون انتخابات و برکنار لیطرح تعد حیتوش یپ در

دارند،  ییاجرا تیصرفاً صالح یانتخابات یها ونیسیکم یهاریاست که  ییجاشده است. از آن قیتعل زین یانتخابات

است.  یانتخابات یها ونیسیکم شنرانیکم یجمع میو تصم صلهیکنند که مستلزم ف یگدیرس یبه امور توانندی نم

در  یانتخابات پارلمان ییابتدا جینتا دیبا یکه م باشد یم یانتخابات اتیشکا ونیسیکم ریگدامن شتریمشکل ب نیا

حال، سرپرست  نیمستقل انتخابات بسپارد. با ا ونیسیاعالم به کم یسازد و برا ییرا نها مانده یباق تیپانزده وال

 .مورد خاص فعالً متوقف است نیدر ا ونیسیکم نیاعالم کرده است که کار ا یانتخابات اتیشکا ونیسیکم

اعالم کرد که به جز از  شیدو روز پ ،یخاباتانت اتیشکا ونیسیو سرپرست کم اداره سییر غ،یست یمحمدعل

 اتیبه شکا یگدیمراحل رس یتمام شود، یم ونیسیکم نیا یکه مربوط به اعضا ییها هیقض یرو یریگ میتصم

مراحل  نیا بیتعق غ،یست یآقا ۀ. به گفترودیم شیبه پ یبه صورت عاد یانتخابات اتیشکا ونیسیدر کم یانتخابات

 یانتخابات اتیشکا ونیسیکم ۀادار یهاتیاز صالح شود،یم اتیشکا قیو تدق لیتحل ق،یتحق ف،یکه شامل ثبت، تصن

نامزدان  ییبه فهرست ابتدا وندیدر پ اتیثبت شکا یرا برا یانتخابات اتیشکا ونیسیکم یگچنان آمادماست. او ه

مستقل انتخابات  ونیسیکم یفهرست در شانزدهم دلو از سو نیاعالم کرد. ا ندهیسال آ یجمهور استیانتخابات ر

 .اعالم شده بود

حال،  نیاند. با ا و اعالم کرده ییرا نها تیهژده وال یانتخابات پارلمان جیتا کنون تنها نتا یانتخابات یها ونیسیکم

 ها کیلوگر و حوزه س س،یغور، بادغ اتیانتخابات وال جیکه نتا دیگو یم یانتخابات اتیشکا ونیسیسرپرست کم

 نییکار است و با تع ریز زین اتیوال ریسا ییابتدا جیامربوط به نت اتیاو، شکا ۀشده است. به گفت یینها زین

 .آن اتخاذ خواهد شد ۀدر بار یینها میتصم ون،یسیکم نیا یتازه برا شنرانیکم

 دیگو یم ،«توایا» ایافغانستان  تیانتخابات و شفاف بان دهید یهامسوول برنامه ،ینواریش هللابیحال، حب نیا با

 کیباعث بروز  ،یانتخابات پارلمان ۀوسیداز بستن  شیپ ،یانتخابات یهاونیسیسابق کم شنرانیکم یکه برکنار

معلوم  کهنیبا توجه به ا ،ینواریش یآقا ۀ. به گفتستانتخابات شده ا نیبه امور ا یگدیخالء بزرگ در امر رس

به خاطر  یاز امور انتخابات یبخش قیو به کارشان آغاز خواهند کرد، تعل انتخاب یتازه چه زمان شنرانیکم ستین

 چیگفت که ه گریخواهد ساخت. او از جانب د یاز حد انتظار طوالن شیرا ب یانتخابات پارلمان ۀمسأله، پروس نیا

 یباق اتیدر وال یانتخابات پارلمان جیبه نتا یانتخابات یها ونیسیکم یهاریاست  یوجود ندارد که رؤسا یضمانت

کرد  دیتأک ینواریش یتازه قرار دهند. آقا شنرانیکم اریگونه که هست در اخترا آن جینتا نیبرد نزنند و ادست مانده

 .است گرانن اریمسأله بس نینهاد ناظر از ا کی ثیبه ح توایکه ا

تازه  شنرانیکم انتخاب یبرا یادیکه زمان ز دیگویم ،یجمهور استیر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحسشاه اما

 .و به کارشان آغاز خواهند کرد انتخابتازه  شنرانیکم ندهیبه هدر نخواهد رفت. او گفت که احتماالً تا ده روز آ
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برگزار  ریهفته تأخ کیدر قندهار با  یو انتخابات پارلمان زانیم 29و  2۸در  تیوال 32در  یپارلمان انتخابات

 یو شوراها یتیوال یشوراها ،یجمهور استیقرار است همزمان با انتخابات ر یدر غزن یشد. انتخابات پارلمان

چهار انتخابات روشن  نیا تیو امن ودجهبرگزار شود. تا هنوز سرنوشت ب ندهیسرطان سال آ 29در  یولسوال

 .اعالم نشده است زیکشور ن گرید تیدر پانزده وال یانتخابات پارلمان یینها جیکه نتاآن. ضمن ستین

 

 

  

 

 

    
 


