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   یانتخابات اتیشکا ونیسیتقاضا از کم

 ونیسیاز کم ،ولسی جرگهانتخابات  ییابتدا جیدر اعالم نتا ریانتخابات با انتقاد از تأخ شناظر بر رو ینهادها

و  یگدیرس تیوال 30 ییابتدا جیاز اعالم نتا یناش یهاتیهرچه زودتر به شکا خواهندیم یانتخابات اتیشکا

 جیمنتظر اعالم نتا ونیسیکم نیکه ا یدر صورت ندیگویناظر م یسازد. نهادها یینها وندیپ نیرا در ا شیهاصلهیف

 هاخواهد شد. به باور آن دهیکش یبه دراز یینها جیاعالم نتا باشد، یانتخابات یهاو حوزه هاتیوال یتمام ییابتدا

 .سازدیرا متأثر م یجمهور استیانتخابات ر میتقو ،ولسی جرگهانتخابات  یینها جیدر اعالم نتا ریتأخ

در صحبت با  ،یهشتم جد ( روز شنبه،فایانتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )ف ادیبن ییاجرا سییر د،یرش وسفی

هر  ییابتدا جیساعت از اعالم نتا ۴8مکلف است پس از  یانتخابات اتیشکا ونیسیکم»صبح گفت:  8روزنامه 

 ریتأخ به گفته او، رایز« باشد. هاتیتمام وال ییاابتد جیمنتظر اعالم نتا ستین ازیکارش را آغاز کند و ن ت،یوال

 یمنف ریتاث یجمهور استیانتخابات ر میتقو یرو تواندیم یباتانتخا اتیشکا ونیسیکم یینها صلهیدر اعالم ف

 .بگذارد

به نسبت  شانیها صلهیساختن ف یینها یبرا ندیگویم یانتخابات اتیشکا ونیسیاست که مسووالن کم یدر حال نیا

 .خواهند گرفت میاستند و پس از آن تصم اتیوال یتمام ییابتدا جیمنتظر اعالم نتا ،ولسی جرگهانتخابات  جینتا

مستقل انتخابات  ونیسیکه کم میما منتظر هست»گفت:  یانتخابات اتیشکا ونیسیکم یسخنگو ،یروحان رضایعل

 میکن یگدیرس هاتیبه شکا شده است، نییکه بر اساس قانون تع یطبق زمان میرا اعالن کند تا بتوان ییابتدا جینتا

آغاز  یوقت ما زمان یاز لحاظ قانون"افزود:  یروحان یآقا« م.یرا صادر کن مانمیتصم یینها جیبه نتا وندیو در پ

 ".میرا آغاز کرد ییابتدا یهایگدیاما رس کامل اعالم شود، تایوال یتمام ییابتدا جیکه نتا شودیم

هر حوزه از  ییابتدا جهیساعت پس از اعالم نت ۷2مکلف است  یانتخابات اتیشکا ونیسیقانون انتخابات، کم طبق

 وندیرا در پ اشیینها صلهیف یبپردازد و تا سه هفته بعد تایبه شکا یگدیرس شو  به ر   انتخابات، ونیسیکم یسو

 .صادر کند ولسی جرگهنامزدان  ییبه فهرست نها

 جینتا نیکند، نخست تیرا رعا ولسی جرگهانتخابات  میمستقل انتخابات موفق نشد تقو ونیسیکه کم نیاز ا پس

 ونیسیماه، مسووالن کم کیاز  شیاما اکنون با گذشت ب را در دوم قوس اعالم کرد، تینامزدان پنج وال ییابتدا

را در مورد  شان یینها صلهیهستند و فتایوال یتمام ییتدااب جیمنتظر اعالم نتا اهآن ندیگویم یانتخابات اتیشکا

 اندییهاتیو جوزجان از وال یکندیدا فراه، ارزگان، ان،یاند. بام صادر نکرده اعالم شده، تایوال ییابتدا جینتا

 .در دوم قوس اعالم شده است شیماه پ کی شانییابتدا جیکه نتا
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 چیه یینها صلهیحوزه جداگانه است و صدور ف کی تیهر وال ندیگویناظر بر انتخابات م ینهادها حال، نیا با

هرچه  دیبا یانتخابات اتیشکا ونیسیکه کم کنندیم دیتأک  اهندارد. آن تایوال یتمام ییابتدا جیبه اعالم نتا یربط

 .سازد ییرا نها شیها صلهیزودتر ف

نشدن  یینها لیاز دال یکیمستقل انتخابات را  ونیسیکار در کم یاما کند یانتخابات اتیشکا ونیسیکم مسووالن

ها برنامه یمستقل انتخابات رو ونیسیکم یانتخابات از سو میتقو تیعدم رعا ند،یگویو م دانندیم شانیهاصلهیف

 .است هگذاشت یمنف راتیتاث یانتخابات اتیشکا ونیسیو اجراات کم

 یم دییچنان تا( همتوایافغانستان )ا تیانتخابات و شفاف بان دهید یهامسوول برنامه ،ینواریش هللابیبح حال، نیا با

 یگ برنامه یو ب یانتخابات سبب سردرگم میو نقض تقو یوفیمستقل انتخابات با غفلت وظ ونیسیکند که کم

 دیمستقل انتخابات با ونیسیکم قانون انتخابات،طبق ": تگف ینواریش یشده است. آقا یانتخابات اتیشکا ونیسیکم

نوع  کی یجیتدر یا به گونه جیکه اعالم نتا یدر حال کرد،یاعالم م یگبارکیرا به  هاتیوال یتمام ییابتدا جینتا

 ".آورده است انیبه م یانتخابات اتیشکا ونیسیرا در کار کم یکیو مشکل تخن یگ سکته

 یسازرا پاک ولسی جرگهانتخابات  جینتا یجیو اعالم تدر مینقض تقو لیمستقل انتخابات اما دل ونیسیکم مسووالن

 یمعاون سخنگو ،یمیابراه زیاند. عبدالعزانتخابات عنوان کرده شرو ترشیهرچه ب تیو شفاف اهیاز س دیسف یآرا

 ترشیب تیشفاف یو تالش برا سوکیاز  یدهیرأو مراکز  اتیشکا تعدد نامزدان، مستقل انتخابات گفت، ونیسیکم

 .شده است هاتیاز وال یشمار جیدر اعالم نتا ریپاک از ناپاک سبب تأخ یآرا کیپروسه انتخابات و تفک

مستقل انتخابات اعالم شده  ونیسیکم یاز سو تیوال 30 ولسی جرگهانتخابات  ییابتدا جیاست که نتا یدر حال نیا

هفته  انیتا پا زیبغالن و کابل ن ا،یپکت یهاتیوال ییابتدا جیقرار است نتا ون،یسیکم نیاست و به گفته مسووالن ا

تا  خورده است، وندیپ یجمهور استیکه با انتخابات ر یغزن تیوال ولسی جرگهرو اعالم شود. انتخابات  شیپ

مستقل انتخابات  ونیسیمسووالن کم نیبرگزار خواهد شد. افزون بر ا یکه چه زمان ستیکنون سرنوشتش روشن ن

 .اند نکرده یابراز نظر ها کیهندوها و س ها،یحوزه کوچ ییابتدا جیبه اعالم نتا وندیتا کنون در پ

 پایان

 

  

 

 


