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 13/03/2019          نیام میفه

 توپ در میدان کمیسیون شکایات 

، مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات ولسی جرگهپس از دو ماه و بیست روز تأخیر در اعالم نتایج نهایی انتخابات 

 اند و چشم میزان انجام داده 29و  2۸به اعالم نتایج ابتدایی انتخابات  رابطهشان را در  مسوولیت آنهاگویند  می

اند. کمیسیون مستقل انتخابات از مسووالن کمیسیون شکایات  راه فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی به

 .از کندمقنن کشور دوباره به فعالیت آغ ۀواهد هرچه زودتر نتایج را نهایی سازند تا قویخانتخاباتی م

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه، بیستم حوت در صحبت با روزنامه 

 نهایی ۀها فیصل منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی هستیم که پس از بررسی شکایت»صبح گفت:  ۸

آقای  ۀبه گفت« اعالم کنیم.انتخابات پارلمانی را به گونه رسمی شان را برای ما ارسال کنند تا نتایج نهایی 

ابراهیمی، از این پس مسوولیت هر نوع تاخیر در اعالم نتایج نهایی به دوش کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهد 

 .بود

 29هایی آن در در نزدهم عقرب و نتایج ن ولسی جرگهبر اساس تقویم انتخاباتی، قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات 

قوس اعالم شود. اما اکنون که اعالم این نتایج نزدیک به سه ماه با تأخیر مواجه شده است، مسووالن کمیسیون 

اند و بازی در میدان  ها به شمول کابل را نهایی ساخته والیتنتایج ابتدایی تمامی  آنهامستقل انتخابات میگویند 

 .کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دارد

گان میزان سبب شده است که در نبود نمایند 29و  2۸این در حالی است که تأخیر در اعالم نتایج نهایی انتخابات 

دولت شمرده  ۀگان های سهپارلمان از شش روز به این سو مسدود بماند. پارلمان که یکی از قوه وازۀجدید، در

در شانزدهم حوت با نمایندگان تازه افتتاح  پیشین، قرار بود پس از پایان تعطیالت زمستانی اعضای شود،می

ردد و تا زمانی گشود. ارگ ریاست جمهوری اما میگوید، صالحیت افتتاح پارلمان به شخص رییس جمهور بر می

 .چنان بسته خواهد ماندپارلمان هم وازۀمعرفی نشوند، در ولسی جرگهکه اعضای جدید 

صبح با اشاره به نتایج انتخابات  ۸جمهور در صحبت با روزنامه  حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس شاه

 آنهاهای انتخاباتی است و حکومت از  وظیفه کمیسیون ولسی جرگهنهایی ساختن نتایج انتخابات »پارلمانی گفت: 

 «.واهد هرچه زودتر آن را نهایی سازندخمی

مقنن در ساختار حکومت جا دارند و اعضای این دو مجلس مسوولیت  ۀو سنا به عنوان قو ولسی جرگه شورا های

مسایل مهم، رأی اعتماد به هیات دولت از جمله وزیران،  ۀتهیه، تعدیل و تصویب قوانین، تصمیمگیری دربار

های مشروع مؤکالن را  رسانی از وضعیت جاری و برآورده ساختن خواست استیضاح اعضای کابینه، اطالع

 .رندبر دوش دا
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غیر قانونی به  نحویکه به دلیل برگزار نشدن انتخابات به موقع، بیش از سه سال به  ولسی جرگهاعضای پیشین 

شان ادامه  خواستند به وظایفمقنن می ۀگویند، به منظور جلوگیری از فلج شدن قو شان ادامه دادند، می وظایف

گفته است که  ولسی جرگه اول. همایون همایون، معاون به پارلمان شده است آنهادهند، اما حکومت مانع ورود 

 .اندنداد آنهانزدهم حوت قصد رفتن به پارلمان داشتند، اما نیروهای امنیتی اجازه داخل شدن را به  روز شنبه، آنها

در  ولسی جرگهتاخیر در اعالم نتایج نهایی انتخابات  گویند، انتخابات می شبا این حال، نهادهای ناظر بر رو

های بیشتر فراهم خواهد کرد.  مقنن شده، زمینه را برای مداخله حکومت و تقلب ۀکنار این که سبب فلج شدن قو

به هر میزانی که اعالم نتایج »بان انتخابات افغانستان )ایتوا( گفت:  های دیده مسوول برنامه هللا شینواری،حبیب

« بیشتر خواهد شد. شتقلب و فساد مالی در این رو ۀت و زمینمداخله حکوم ۀنهایی با تأخیر مواجه شود، زمین

کارهای عملیاتی و  وید،یگچنان یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( مهم

اند و قرار است اعضای تازه هر دو کمیسیون  های انتخاباتی تکمیل کرده تخنیکی را اعضای پیشین کمیسیون

 .شان را انجام دهند و نتایج نهایی را اعالم کنند های تنها بررسی

هایی  واهند نتایج نهایی والیتخ های انتخاباتی می مسووالن نهادهای ناظر از کمیشنران تازه تقرر یافته کمیسیون

مالی در این روند  که اعالم نشده است را تا دو هفته دیگر نهایی سازند و از مداخله حکومت و ایجاد زمینه فساد

 .جلوگیری کنند

والیت  1۵اند، اما تا کنون نتایج  والیت را نهایی ساخته 1۸ ولسی جرگههای انتخاباتی، نتایج انتخابات کمیسیون

از سوی  آنهاتن  ۸0، تنهاشوری ۀنمایند 2۵0دیگر به شمول کابل نهایی نشده است. بر اساس آمارها، از میان 

 .هنوز مشخص نیست جرگهعضو دیگر این  1۷0اند و نام  کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه دریافت کرده

های مکرر  های نتایج را دریابیم، اما با تماس بررسییافتن  خواستیم از کمیسیون شکایات انتخاباتی، تاریخ پایان

 .موفق نشدیم

های  باید گفت که تأخیر در افتتاح شورای ملی، تصویب، تایید و یا تعلیق سندهای تقنینی مانند طرح قانون، فرمان

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

 .دهد معطل قرار می

 

  

 

 

 


