
 

۷۹۳۱جدی  ۰۲ تاریخ:  

 

 انتخاابیت و ظرفیت موجود برای برگزاری انتخاابت رایست مجهوری موجودیت فساد گسرتدهنگراین تیفا از 

، مردم اب متام مشالکت در به مرص  رس ی   برگزار گردی  هه پول و مااب  سس یار گزا مزیان پس از سه سال اتخری در حایل ۸۲انتخاابت پارملاین : اکبل

کردن  اما ، اکن ی ان مکپاین های سس یار گسرتده و پرمرص  را راه ان ازی و بنی امللیل از پروسه نظارت داشتا انتخاابت اشرتاک منودن ، انظرین داخیل 

 نتاجی ابت ایی پرسش برانگزی بوده اابت گرفته ات اعالن. شفافیت انتخاابت از برگزاری انتخاهنون شفافیت این انتخاابت و نتاجی آ ن حتت سوال ج ی قرار دارد

در تع ادی از والایت و  دفاتر مکیس یون انتخاابت به خشونت کشانی ه ش ه است هه امروز ما شاه  سس ته ش ن دروازه های در بریخ موارد و حیت

دها هویت ساختارهای انتخاابیت را زیر سوال برده است و اخطارهای گوانگون از جوانب خمتلف در رابطه به نتاجی انتخاابت هستمی هه این معلکر 

ساختارهای دموکراتیک در کشور  دموکرایس و آ ین ه ساختارهای دموکراتیک در افغانس تان نزی اب فق ان مرشوعیت روبرو ش ه است هه تیفا ش ی ا نگران

 . میباش 

ز پیش نتاجی هنایی انتخاابت ولیس جرگه از سوی مکیس یون انتخاابت اعالن میگردی  اما رو ۸۶و  نتاجی ابت اییروز پیش ابی   ۱۶ ،به اساس تقومی انتخاابیت

تع ادی از والایت سشمول اکبل را اعالن منای  هه این موضوع به رصاحت ع م  ته است هه نتاجی ابت ایینتوانس   یس یون  اب گذشت بیش از دو ماه نزیمک 

ایل و س یایس را در درون مکیس یون نشان می ه . به اساس ایفته های نظاریت تیفا، سطح ابالی هفایت و شایس تگی مکیس یون و وجود زدو بن های م

مرصو   جبای اینکه در مکیس یون،فساد انتخاابیت و فساد اخالیق اتاهنون مان  اعالن نتاجی ابت ایی و هنایی انتخاابت ولیس جرگه ش ه است. تمی معلیایت 

ابزشامری های گوانگون در اثر تفتیش ها و  ،مرصو  معامالت پویل الکن و ازداید آ رای اکن ی ان مورد نظر ،ابش ن ج ا منودن آ رای پاک از آ رای انپاک 

 هستا .

توانس ته ان  رای خویش را  میلیون رای هن ه در متام افغانس تان به جز غزین ۵در ح ود مکیس یون انتخاابت در روزهای پس از انتخاابت اعالم منوده بود هه 

یک گروه مشخص در داخل مکیس یون در حال ازداید آ رای تع ادی از اکن ی ان هستا  هه تیفا در  ،مریس  هه به تیفا اس تعامل مناین  اما به اساس گزارشات

، نتاجی اکر و مج  بن ی آ رای اکن ی ان هفورمه نتاجی در دست داش تو اب مقایسه ص د مستا  سازی این گزارشات است و پس از اعالن آ رای اکن ی ان 

 خویش را اعالن خواه  منود. 

ماه جوزا سال پنجم خمت میگردد و مکیس یون انتخاابت اب نقض رصحی قانون  دوره اکری رییس مجهور در اول ،قانون اسایس افغانس تان ۱۶بر بنیاد ماده 

هه مت ی  دوره زماین حکومت از صالحیت هیچ ارگاین منیباش  و در مضن مکیس یون  در واق  دوره حکومت را به شلک غریقانوین مت ی  منودن  اسایس

 پس از اترخی معنی ش ه یک مورد دیگر قانون شکین را در اکرانمه خویش اضافه منود. تیفا ادامه حکومت وح ت میل را انتخاابتاین انتخاابت اب اتخری 

هوری در سال انتخاابت توسط پروسه صلح را خطر ج ی برای ع م برگزاری انتخاابت رایست مج حتت شعاع قرارگرفنت خال  قانون اسایس دانس ته و 

  روان میالدی می ان .

در ساختار هنوین مکیس یون مس تقل انتخاابت ظرفیت اکیف برای اصالحات انتخاابیت و برگزاری انتخاابت رایست ، تیفا اب توجه به نظاریت هه داش ته است 

. امروز زمان ج ی برای مطرح کردن حبث اصالحات انتخاابیت بوده اما هیچ یک از رشاکی انتخاابیت امع از مکیس یون، حکومت، جامعه مجهوری را منی بیا 

زانن در  نبود نقش پررنگ و ج ی تیفا از از سوی دیگر .هجاین، احزاب س یایس و دیگر ساختارها آ جا ای ج ی برای اصالحات انتخاابیت ن ارن 

 اتهنون در تیکت های انتخاابیت بصورت واحض منااین گردی ه است.  نگران است و این امر وانتخاابت پیرش 

 پیش نهاد میامنی  هه :   ا منودن راه حل برای مشالکتو پی ین برای بریون رفت از وضعیت انسسامان فعیلتیفا در زمان حساس هنو



 

قانون انتخاابت متام اعضای مکیس یون مس تقل انتخاابت به دلیل نقض قانون اسایس افغانس تان ابی  از وظایف شان س بک دوش  ۶۱به اساس ماده -۶

 گردد. 

ات زمان  تیفا پیش نهاد میامنی  ات رییس مجهور مطابق قانون از وظیفه ، ۶۹۳۲برگزاری انتخاابت رایست مجهوری در سال  برای حصول اطمینان از-۸

 برگزاری انتخاابت هنار رود و فردی را به عنوان رسپرست حکومت معریف منای . 

 برای آ وردن اصالحات انتخاابیت ژر  فشار ومتبر حکسکوت خود را در مورد یب نظمی های فعیل شکس تان ه و  تیفا از جامعه هجاین میخواه  ات -۹

 رار دهن . وارد منوده و اصالحات را یکی از پیش رشط های مکک های مایل و ختنیکی خود ق الزم را 

ر روی انتخاابت رایست مجهوری پیرشو نیازما  اصالحات ساختاری و سازماین بوده هه تیفا پیش نهاد میامنی  هه تمی یب طر  و بریون از مکیس یون ب -۴

 طرح اصالحات و معیل منودن اصالحات به صورت مس تقالنه اکر منای . 

ضعیت هنوین اعامتد مردم را بر پروسه دوام و  زیرا را هرچه زودتر هنایی ساخته، اعالن مناین . مکیس یون های انتخاابیت نتاجی انتخاابت ولیس جرگه -۵

 انتخاابت ص مه بیشرت مزین .

 ی های مع ی در انتخاابت ولیس جرگه دست داشتا ، ش ناسایی و حتت پیگرد قرار دهن .مهای کشفی و ع یل کساین را هه در تقلب و یب نظ هناد -۱

خبصوص در قسمت اس تفاده از ی از تکرار مشالکت ختنیکی در روز رای دهی، از یمنی اهنون بر اکر ش یوه های ج ی  و معیل برای جلوگری -۷

 ی، اکر صورت گرید.تکاالوژ

ر این رون ، تیفا از حکومت افغانس تان و جامعه هجاین میخواه  ات موضوع انتخاابت آ ین ه رایست مجهوری را ج ی گرفته و اب یماکری یمه جانبه د -۲

 شفافیت پروسه را تضمنی مناین  ات از حبران ها احامتیل در آ ین ه جلوگریی صورت گرید. 


