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 ماند پارلمان تا معرفی اعضای تازه بسته می

حوت از سوی رییس جمهور افتتاح  1۵با آن که قرار بود هفدهمین دور تقنینی شورای ملی روز چهارشنبه، 

گویند، یابد. با این حال، منابع در ارگ می شود، این شورا اما به دلیل تکمیل نبودن اعضای آن گشایش نمی

از او بسته خواهد ماند. یک منبع در ارگ که نخواست نامی  ولسی جرگهپارلمان تا معرفی اعضای تازه  وازۀدر

پارلمان آینده، یک پارلمان جدید خواهد بود و پس از آن که »صبح گفت:  8  برده شود، در صحبت با روزنامه

به گفته « اعالم شود، این پارلمان با ترکیب نمایندگان جدید افتتاح خواهد شد. ولسی جرگهنتایج نهایی انتخابات 

گشایش  صالحیت ولسی جرگهاین منبع، صالحیت افتتاح پارلمان از آن رییس جمهور است و اعضای پیشین 

 .پارلمان را ندارند

اند تا روی کار آمدن پارلمان جدید، به  این در حالی است که از این پیش شماری از نمایندگان پیشین مجلس گفته

صبح ضمن اشاره  8، در صحبت با روزنامه ولسی جرگههللا عرفان نایب منشی شان ادامه خواهند داد. عرفانکار

مشخص  ولسی جرگهاز آنجایی که تا کنون نتایج نهایی انتخابات  ی کشور گفته بود،به ماده هشتادوسوم قانون اساس

هشتاد و سوم  ۀگان قبلی به کارشان ادامه دهند. در ماداند، بناً باید نمایند های جدید نیز معرفی نشدهنشده و وکیل

بعد از اعالن نتایج انتخابات به جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، کار ولسی ۀدور»قانون اساسی آمده است: 

 «.نمایندرسد و شورای جدید به کار آغاز میپایان می

احمد  خبری میکنند. خلیل با این حال، شمار دیگر نمایندگان پیشین مجلس اما از چگونگی افتتاح پارلمان ابراز بی

 ولسی جرگهبه افتتاح  رابطهگوید، تا کنون هیچ اطالعی در یپیشین مردم هرات در مجلس م ۀزاده، نمایند شهید

به ما نرسیده و همچنان برای افتتاح و یا آغاز دوباره به کار از ما دعوت نشده است. افزون بر این، محمدداوود 

گان ه پارلمان با کدام دست نمایندکدام اطالع خاصی به ما نرسیده است ک»پیشین مردم کابل گفت:  ۀکلکانی، نمایند

 «.افتتاح خواهد شد

گان گشایش روزه زمستانی نمایند ۴۵پارلمان که قرار بود روز چهارشنبه، پانزدهم حوت پس از رخصتی  وازۀدر

، از گشایش باز ماند. مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات ولسی جرگهیابد به دلیل نهایی نشدن نتایج انتخابات 

عنوان کرده  ولسی جرگهکمیشنران این کمیسیون را یکی از دالیل تأخیر در اعالم نتایج نهایی انتخابات  برکناری

 .سازی این نتایج خواهند پرداخت گویند، کمیشنران تازه هرچه زودتر به نهاییمی

تازگی از سوی عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات گفت کمیشنران این کمیسیون که به 

را  ولسی جرگهاند هرچه زودتر نتایج انتخابات  اند، در تالش نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شده

 .کم سه والیت تا چند روز دیگر نهایی خواهد شد افزود، نتایج دست نهایی سازند. آقای ابراهیمی
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والیت را نهایی  18، نتایج انتخابات پارلمانی تنها این در حالی است کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات

از سوی کمیسیون مستقل انتخابات  هاتن آن  80، تنها جرگه ۀنمایند 2۵0از میان  اند. بر اساس آمارها، ساخته

عضو دیگر این مجلس تا هنوز مشخص نشده است. آقای ابراهیمی  1۷0 اند و نام اعتبارنامه دریافت کرده

های انتخاباتی بود و حاال که کمیشنران  والیت باقی مانده منتظر اعضای تازه کمیسیون 1۵ایج انتخابات گوید، نتمی

 .این مشکل به زودی برطرف خواهد شد اند، شان آغاز کردهتازه به کار

 شنبه، دوازدهم حوت صادر شد، رییس جمهور غنی که شام روز یک ۀپس از چهار فرمان جداگان از سویی هم،

خواست در نخستین گام باید رییسان  هاآن های انتخاباتی معرفی شدند و رییس جمهور ازاعضای جدید کمیسیون

ها را برگزینند. در پیوند به این خواست رییس جمهور، حوا علم نورستانی، به عنوان رییس، عصمت  کمیسیون

کمیسیون مستقل انتخابات و خانم زهره بیان شینواری هللا مل، به عنوان معاون و مسافر قوقندی به عنوان منشی 

قاسم الیاسی به عنوان منشی کمیسیون شکایات  محمد عظیمی به حیث معاون و محمد به حیث رییس، مولوی دین

 .اند انتخاباتی برگزیده شده

های انتخاباتی بتوانند نکمیسیو ۀکنند که کمیشنران تاز با این حال، نهادهای ناظر بر انتخابات ابراز امیدواری می

را هرچه زودتر نهایی سازند. مسووالن نهادهای ناظر همچنان از نتایج ناگوار تأخیر  ولسی جرگهنتایج انتخابات 

رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا(  دهند. یوسف رشید،هشدار می ولسی جرگهدر افتتاح 

با تأخیر مواجه شود، ترس ما این است که فلج بودن قوه مقنن در  ولسی جرگه در صورتی که افتتاح»گفت: 

به باور آقای رشید، « ضمن نقض قانون اساسی منجر به میان آمدن وضعیتی شود که مشابه حالت اضطرار باشد.

 .گردد تواند منجر به حالت اضطرار در صورتی که قوه مقنن برای مدت طوالنی فلج بماند، در بسا موارد می

مقنن در ساختار حکومت جا دارند و اعضای این دو  ۀو سنا به عنوان قو ولسی جرگهاین در حالی است که 

رأی اعتماد به هیات دولت از  مسایل مهم، ۀگیری در بار تصمیم مجلس مسوولیت تهیه، تعدیل و تصویب قوانین،

های مشروع جاری و برآورده ساختن خواست جمله وزیران، استیضاح اعضای کابینه، اطالع رسانی از وضعیت

به دلیل برگزار نشدن انتخابات به موقع، بیش از سه سال  ولسی جرگهمؤکالن را بر دوش دارند. اعضای پیشین 

 .شان ادامه دادند به گونه غیر قانون به وظایف

های ی مانند طرح قانون، فرمانباید گفت که تأخیر در افتتاح شورای ملی، تصویب، تایید و یا تعلیق سندهای تقنین

های شورای ملی است، قانون اساسی از صالحیت 92تا  90های  هایی را که بر بنیاد ماده نامه تقنینی و موافقت

 .دهدمعطل قرار می

 

  

 

 


