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  جرگهولسی  سیئاز نفوذ حکومت در انتخاب ر
 میکن یم یریجلوگ

 

 نیدور ا نیاول. شودیثور، برگزار م 28امروز شنبه،  وکالجلس ولسی جرگه م استیدور انتخابات ر نیدوم

ولس  استیر یکرس یتصد ی، چهار تن برااول شنبه هفته گذشته برگزار شده بود. در دورانتخابات روز پنج

 یرأ نیترشیب اولدور در  هک یناصر اصول و کمال یرحمان ررحمانینامزد بودند؛ اما در دور دوم تنها م جرگه

تر مک یرأ اولکه در دور  یمجدد ریو عمرنص ینیاسی سیروی. مکنند یرا به دست آورده بودند، با هم رقابت م

ولسی  استیر یکرس یتصد ی. برااند افتهیراه ن ولسی جرگه استیبه دست آورده بودند، به دور دوم انتخابات ر

 .است ازیمجلس ن نیحاضر ا یااعض «1+۵0» یبه رأ ،جرگه

را به  ها یاریروزها توجه بس نیاست که ا یاز موضوعات ولسی جرگه سیینفوذ حکومت در انتخاب ر احتمال

مطرح بوده است. به طور مثال،  زین ولسی جرگه نیشیپ سانییاحتمال در انتخاب ر نیخود معطوف کرده است. ا

مجلس را منسوب حکومت  نیا نیشیپ سییر ،یمیهعبدالرووف ابرا ،ولسی جرگهعضو  ،یناصر نیحس غالم

به  ولسی جرگه استیکه انتخابات رنپس از آ ون،یسیکم کی صلهیخوانده است. او در دور شانزدهم براساس ف

 .شده بود نییتعمجلس  نیا استیبه ر د،ینرس جهینت

مجلس  سییاز نفوذ حکومت در انتخاب ر یهرچند تا هنوز نشانه آشکار بار نیکه ا ندیگو یم گانندیاز نما یشمار

عضو  ،یناصر نیحس. غالمنندیب یانتخابات هم نم نیبر ا یرگذاریدر تأث لیم یاما حکومت را ب شود، ینم دهید

مجلس دخالت  سییتالش خواهد کرد تا در انتخاب ر دهیپوشکه حکومت به صورت  ستین یدیترد دیگویم ،جرگه

ولسی  یادار أتیگفت که انتخابات ه یتالش مشاهده نشده است. ناصر نیاز ا یکند، اما تا هنوز نشانه آشکار

دور  ولسی جرگه استیرا که ر یمیدر گذشته از مداخالت حکومت متأثر بوده است. او عبدالرووف ابراه جرگه

در مجلس دور « هاجنجال»از عوامل  یکیاو،  ۀشانزدهم را برعهده داشت، منسوب حکومت خواند. به گفت

 .موضوع بوده است نیگذشته، هم

از دخالت حکومت در انتخاب  یا که او هم تا کنون نشانه دیگویم ،ولسی جرگهپروان در  ۀندینما ن،یسنگ هیذک

ولسی  سییبه منظور انتخاب ر زین ینان افزود که تا حال معامالت پولچهم ندهینما نیاست. ا دهیمجلس ند سییر

 .مشاهده نشده است جرگه

از  یکیاست که حکومت از  دهیاو صرفاً شن د،یگویم ،ولسی جرگهدر  وردک دانیمردم م ۀندیراسخ، نما یمهد

واضح از  یها اما خودش تا کنون با نشانه کند، یم تیمجلس در انتخابات دور دوم حما استینامزدان پست ر
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 یمجلس برا استیاست که نامزدان پست ر نشدهرو نشده است. راسخ افزود که او تا حال متوجه روب تیحما نیا

 .پول داده باشند یپست، به کس نیبه ا دنیرس

دور انتخابات  نیاولفوق گفت که  گانندیاظهارات نما دییبا تأ ،ولس جرگهمردم زابل در  ۀندیبدالقادر قالتوال، نماع

نهاد مستقل  کی ولسی جرگهکه آن یبرا گاندنیکرد که نما دیکامل همراه بود. او تأک تیمجلس با شفاف استیر

 یرگذاریتأث یدستور نخواهند گرفت. قالتوال افزود که اگر حکومت برا ومتمجلس از حک سییاست، در انتخاب ر

 .انتخابات خواهند شد نیها مانع نفوذ حکومت در امجلس تالش هم کند، آن استیدر انتخابات ر

 نیا یادار أتیو ه سییاند تا ر مجلس سنا موفق شده یدر ششم ثور افتتاح شد. اعضا یمل یهفدهم شورا دور

 یانتخابات پارلمان یینها جیدر اعالم نتا ریتأخ لیبه دل ولسی جرگه یادار أتیو ه سییکنند، اما ر نییمجلس را تع

 شیموقت به پ یادار أتیو ه سیینهاد اکنون توسط ر نیا هاند. امور مربوط ب نشده نییتا کنون تع ایکابل و پکت

 .شودیبرده م

 سیی. پس از انتخاب رشود یمجلس برگزار م نیا استیابتدا انتخابات ر ،مجلس یداخل فیاصول وظا مطابق

دو معاون  یدارا ولسی جرگه. رسد یمرگه ج نیا ها منشینوبت به انتخاب معاونان و  ،ینیتقن ۀدور کی یبرا

انتخاب  یبرا یریگ ی. رأشوند یم دهیمجلس برگز نیا یاعضا یسال از سو کی یاست که برا منشیو دو 

 .است میو مستق یسر ،مجلس  منشی هایمعاونان و  س،ییر

پست  یتصد یبرا یا نشود، در آن صورت، نامزدان تازه نییمجلس تع سییمروز، رانتخابات ا جهیدر نت هرگاه

 یشده است. در صورت ینیب شیدو دور پ یبرا زینامزدان ن نیا انیخواهند آمد. انتخابات م دانیمجلس به م استیر

برگزار  یگرینامزدان د انینوبت سوم م رنشود، انتخابات د دهیمجلس برگز سییر زینوبت ن نیکه در دو دور ا

 نیترشیگذشته ب یها که در دوره یبماند، در آن صورت، تنها دو نامزد جهینتی. هرگاه نوبت سوم هم بشود یم

انتخاب نشود، در مورد  ولسی جرگه سییبار هم ر نی. هرگاه اکنند یاند، با هم رقابت م را به دست آورده یرأ

 ی. اعضاشودیانجام م یعلن یریگ یرا به دست آورده است، رأ یرأ نیترشید بدو نامز نیا انیکه از م ینامزد

 .کنند یرد م ای دییمجلس تأ سییمرحله، صرفاً نامزد مذکور را به عنوان ر نیمجلس در ا

 

 
 


