
 ۷۳۳۱ثور  ۳۲

 از اس تفاده اکپی  تذکره و دخالت حکومت در پروسه ثبت انم رایدهندگان نگراین ها

اس تقبال منوده  جوزا سال جاری ۲۳اترخی  ایلدر مراکز والایت افغانس تان  رایدهندگان بنیاد انتخاابت شفاف افغانس تان )تیفا( از متدید پروسه ثبت انم: اکبل

رنگ ات زماین که عوامل ریشه ای اشرتاک مک ابید خاطر نشان ساختفرصیت مناسب برای رفع مشالکت و چالش های یک ماه گذش ته میداند. اما  و آ نرا

  خنواهد بود.راه حل دیگر نزی  متدید پروسه حیت برای ماه ها ،ش ناسایی  و به آ ن پرداخته نشود در این پروسه مردم

 ،انتان)تیفا( به عنوان یک هناد انظر و ختنیک  از مکیس یون مس تقل انتخاابت میخواهد ات در کنار متدید پروسه ثبت انم رایدهندگبنیاد انتخاابت شفاف افغانس  

  در بض ی والایت،انامین معده ترین چالش های پروسه ثبت انم رایدهندگان، به ابور تیفا، راه های معیل را برای حل چالش های این پروسه ش ناسایی مناید.

است. مکیس یون  تخاابیتوسه و مدیران ان و نداشنت اعامتد اکیف نسبت به پر  ، انرضاییت از اکرکردهای پارملان و حکومتنداشنت تذکره، آ گاه نبودن مردم از روند

وی دست میاکنزیم های درست را برای هر یک از آ هنا ر  اتتالش مناید  ،مس تقل انتخاابت ابید برای به حداقل رسانیدن این چالش ها در کنار متدید پروسه

 بگرید. 

ردم و اشرتاک که برای رس یدگ  به مشالکت م ه استاعالن منودآ ن  اعضای  قانوین و خالف تواف  اکیریتبه شلک غری اخریا مکیس یون مس تقل انتخاابت

یس یون انتخاابت اطیینان مک ز اکپی  تذکره خویش برای ثبت انم اس تفاده منایند. اوس یع آ هنا در پروسه ثبت انم، از این پس واجدین رشایط رایده  میتوانند 

ت که مطاب  . این در حایل اسداده است که برای جلوگریی از رای ده  متضدد از جانب یک خشص و مشالکت دیگر میاکنزیم هایی را در نظر گرفته است

ین تصیمی حکومت تضدیل مناید و ا( ماده نوزدمه قانون انتخاابت، مکیس یون منیتواند در جراین روندهای انتخاابیت، لواحی و طرزالضیل های مربوط را ۲فقره )  به

 مکیس یون انتخاابت نقض رصحی قانون انتخاابت میباشد. و

العایت در مکیس یون زیرا اتکنون مکیس یون قادر به اجیاد ابنک اط اشدنگران عواقب آ ن میباین تصیمی مکیس یون را از حلاظ ختنیک  مشلک زا دانس ته و جدا تیفا 

ره ها اس تفاده از اکپی  تذک .وجود ندارد ثبت انم رایدهندگان و انمزدانره های تقلیب و اصیل برای پروسه برای تفکیک تذک نگردیده و هیچ میاکنزیم  اتاکنون

ای حامیان نزی چالش زا خواهد بود و زمینه تقلب را در مراحل خمتلف اجیاد خواهد ره هپروسه اکندیداتوری و ارایه تذکر نه تنها در پروسه رایده  بلکه د

 منود.

مت در فضالیت های مداخهل رصحی حکو  ،تن از اعضای مکیس یون اب این طرح خمالف اند ۴ابوجود اینکه  حتییل این طرح از جانب حکومت ابالی مکیس یون

در بسا موارد در  تانیشود که حکومت افغانس  در هفته های اخری، دیده م  این تصیمی به دوش حکومت نه بلکه مکیس یون میباشد. عواقبو  دمیباشانتخاابیت 

ت نتخاابحکومت افغانس تان را خالف قانون و سالمت ا . تیفا اقدامات و مداخالت اخریدخالت منوده استتصیمی های ختنیک  مکیس یون مس تقل انتخاابت 

 .میداند

 ممکن حوزه های انتخاابیت برای انتخاابت شورای میل به حوزه های کوچک تر تقس می گردد، تیفا ابورمند است ،به اساس اطالعایت که به تیفا رس یده است

 میباشد.  یلمع کوچک منودن حوزه های انتخاابیت شدیدا نگران کننده بوده و از حلاظ ختنیک  اکمال غری ،که در رشایط کنوین و اب حمدودیت زماین

روز نتوانس ته است که سه تن را از میان متقاضیان برای پست رایست دارالانشا به حکومت شصت  مکیس یون مس تقل انتخاابت بضد از گذشت بیش از

  رهربی میشود.اداره از جانب رسپرست افغانس تان مضریف مناید و اتهنوز این 

 



 

 

 تیفا برای رفع نگراین ها و چالش های موجود پیش نهاد میامنید:

  از مکیس یون انتخاابت میخواهد ات رسنوشت رییس دارالانشا این مکیس یون را هرچه زودتر مشخص منوده و سه تن را بدین منظور از میان تیفا

 منایند.داوطلبان به حکومت افغانس تان مضریف 

  قلب تتیفا اب درک نگراین های امنییت، از مکیس یون میخواهد ات راهاکر های بدیل را جبای اس تفاده از اکپی  تذکره جس تجو مناید  ات از هر نوع

 احامتیل جلوگریی صورت گرید.

 امنید زیرا در می گریی های مکیس یون مداخهل نتیفا از حکومت افغانس تان میخواهد ات اب احرتام به قانون اسایس و قانون انتخاابت، در امور و تصی

 رشایط کنوین و فقدان اعامتد، این نوع معلکردها میتواند عواقب انگواری را در پی  داش ته ابشد.

 ن دحکومت افغانس تان در چننی مراحل حسایس نباید فضالیت های حساسیت برانگزی مانند توزیع تذکره الکرتونیک  را اجنام دهد زیرا برانگیختان

 احساسات مردم میتواند موانع بزرگ  برای اشرتاک آ هنا در پروسه اجیاد مناید.

 .مکیس یون مس تقل انتخاابت ابید ابنک اطالعایت را هرچه زودتر اجیاد کند 

 فات میان مکیشرنان تیفا از رهربی مکیس یون میخواهد ات در هامهنگ  اب متام مکشرنان و رشاکی انتخاابیت فضالیت های شانرا اجنام دهند زیرا اختال

 مکیس یون به سالمت پروسه انتخاابت صدمه مریساند.

  تیفا از مکیس یون و هناد های جامضه مدین میخواهد ات فضالیت های آ گاه  ده  شانرا به منظور افزایش اشرتاک مردم در پروسه ثبت انم

 رایدهندگان بیشرت سازند.


