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 تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری با شش ماه تأخیر در ماه  یک منبع معتبر از کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت که

فته شود، افزود: "آمادگی کافی برای برگزاری انتخابات سنبله سال آینده برگزار شود. منبع که نخواست نامش گر

 بنابراین انتخابات با تأخیر برگزار خواهد شد." حمل سال آینده گرفته نشده است، ۳1ریاست جمهوری در تاریخ 

دهد که عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی صبح خبر می8این منبع در حالی از تأخیر شش ماهۀ انتخابات به 

گوید بحث روی طرح تعویق انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد. آقای ابراهیمی ن مستقل انتخابات میکمیسیو

گوید هنوز مشخص نیست که انتخابات ریاست جمهوری با چند ماه تأخیر برگزار شود. او دلیل بحث روی می

در انتخابات ریاست جمهوری  تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را جلوگیری از تکرار مشکالت انتخابات پارلمانی

 .دانست

ای تشکیل داده است تا تمام مشکالت کمیته  گوید که این کمیسیون،معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می

 .انتخابات گذشتۀ ولسی جرگه را بررسی و برای آن راه حل پیدا کند

 گی وجود ندارد!آماده

انتخاباتی میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات به موقع ریاست های ناظر شماری از نهاد

گوید که اکنون گی ندارد. یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه کشور یا فیفا میجمهوری آماده

حمل سال آینده  ۳1تاریخ کمیسیون مستقل انتخابات مصروف، نتایج انتخابات پارلمانی است، با این وضع ما در 

 .یک انتخابات شفاف و واقعی نمیتوانیم داشته باشیم

آقای رشید افزود، در صورتی که اعضا و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تغییر نکند، انتخابات ریاست 

دالنۀ کشور، راه خواهد بود. به قول رییس بنیاد انتخابات آزاد و عاجمهوری نیز با مشکالت انتخابات پارلمانی هم

 "کمیسیون مستقل انتخابات از هیچ لحاظی شایسته مدیریت انتخابات ریاست جمهوری نیست."

در غیر آن همکاری مردم، جامعۀ جهانی  گوید: "رهبری کمیسیون مستقل انتخابات باید تغییر کند،یوسف رشید می

 دخل با این کمیسیون در سطح پایین خواهد بود."های ذیو تمام نهاد

آقای رشید تصریح کرد که تأمین امنیت انتخابات و اصالحات در کمیسیون مستقل انتخابات تا چند ماه دیگر ممکن 

 .نیست. به قول او، اصالحات در کمیسیون مستقل انتخابات نیاز به زمان بیشتر دارد

گوید که کمیسیون مستقل یبان شفافیت انتخابات کشور مهای دیده هللا شینواری، مسوول برنامهدر عین حال حبیب

گی انتخابات از لحاظ سیاسی، مالی و تخنیکی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده آماد
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ندارد. آقای شینواری افزود که بحث پروسه صلح و ایجاد حکومت موقت داغ است و کمیسیون مستقل انتخابات 

 .نه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نداردهم توانایی گرفتن یک تصمیم مستقل در زمی

ای برای برگزاری انتخابات گی چنان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ تخنیکی هم هیچگونه آمادهاو هم

هنوز کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده است  هللا شینواری، ریاست جمهوری روی دستش نیست. به قول حبیب

 .برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تهیه کندکه پالن عمل 

 .هللا شینواری نیز تصریح کرد که احتمال دارد انتخابات ریاست جمهوری شش تا هشت ماه به تأخیر بیافتدحبیب

سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که حکومت به استقاللیت کمیسیون احترام با این حال هارون چخانسوری، 

کند. آقای کامل دارد و برای برگزاری انتخابات به تاریخ اعالم شده، آمادگی گرفته است و تعهد الزمش را ادا می

 .گوید که حکومت خواهان برگزاری انتخابات در همان تاریخ تعیین شده استچخانسوری می

 دجه انتخابات مشخص نشده است.هنوز بو

مقامهای وزارت مالیه کشور میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز از آنها برای برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری درخواست بودجه نکرده است. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه میگوید که بخش 

کنند، اما تا هنوز کمیسیون المللی تأمین میهای همکار بینراعظم مصارف مالی انتخابات ریاست جمهوری را کشو

 .مستقل انتخابات از ما درخواست بودجه نکرده است

آقای مسجدی افزود، در سند بودجه ما یک میلیارد افغانی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نظر 

یون مستقل انتخابات، پالن کارش را برای برگزاری ایم. سخنگوی وزارت مالیه تصریح کرد: "تا هنوز کمیسگرفته 

انتخابات ریاست جمهوری به وزارت مالیه نفرستاده است، زمانی که ما پالن عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات 

 شود."را دریافت کنیم، بر اساس آن بودجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص می

 پایان

  

 

 

  

 

 


