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انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی
ناممکن بودن برگزاری انتخابات در سال جاری و عوامل آن
برای نشر فوری
کابل – افغانستان :با گذشت حدود شش ماه از آغاز فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات ،برگزاری انتخابات در سال جاری هنوز هم در
حاله ی از ابهام قرار دارد .سکوت معنی دار و سردرگمی نگران کننده ی برفضای انتخاباتی کشور حاکم است .قرار معلوم امکان
برگزاری انتخابات در سال جاری منتفی است و برگزار نشدن آن نگرانی ها از تاثیرات منفی روی وضعیت سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی
و اقتصادی کشور را به شدت افزایش داده و قانون شکنی و عدم تطبیق قانون را رفته رفته به یک سنت متداول تبدیل میسازد .شورای
ملی با آنکه تاریخ اعتبار آن منقضی است ،شکر گزار ادامه وضع موجود اند .حکومت وحدت ملی نیز در خالء یک شورای ملی
مشروع و قدرتمند ،وضعیت را به سود خود دانسته و راضی از ادامه وضع موجود ،بیشتر وقت و انرژی خود را صرف تعامالت
گروهی و کشمکش های سیاسی مینماید .تالش های نهاد های مسئول برگزاری انتخابات نیز بی برنامه و نا منظم بوده و سردرگمی در
اجراات شان هویدا و نگران کننده است .در این میان جامعه جهانی نیز به نحوی نظاره گروضع موجود است و تالش و برنامه قابل
توجه از سوی آنها نیز مشاهده نمیشود.
براساس آخرین انکشافات ،کمیسیون مستقل انتخابات کار روی تعیین حوزه های رای دهی را آغاز کرده است و این در حالیست که
توزیع تذکره الکترونیک و کارت رای دهی که از الزمه های تفکیک مرزهای ولسوالی و والیات و حوزه های رای دهی است آغاز
نشده است و اجرای آن هم در مدت زمان یک سال ممکن نیست .بودجه برگزاری انتخابات و منابع تامین آن مشخص نیست ،سرنوشت
اصالحات و اقدامات اصالحی کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های ذیدخل برای ایجاد شفافیت و تقویت اعتماد عمومی نسبت به
انتخابات ،نا معلوم است و مردم نیز خسته از انتظار ،بی صبرانه منتظر روشن شدن وضعیت هستند.
تیفا باور دارد که چالش های جدی در راه برگزاری انتخابات وجود دارد که نه تنها امکان برگزاری آن در سال جاری را نا ممکن
میسازد بلکه امکان برگزاری آن در سال آتی را نیز مورد سوال قرار میدهد .عمده ترین این چالش ها قرار ذیل اند:
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)6
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اعمال نشدن اصالحات انتخاباتی جهت تامین شفافیت و مشروعیت انتخابات.
نبود اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات در دولت وحدت ملی.
رقابت های ناسالم درون حکومتی و حدر رفتن بی جهت انرژی و وقت و بودجه ملی.
گسترش فساد در ساختار های دولتی ،و به گروگان گرفتن تصامیم و طرح های انتخاباتی از سوی حکومت.
گسترش نا امنی و عدم برنامه جامع برای مرتفع ساختن چالش های امنیتی.
عدم توجه به پیچیدگی ها و سختی های انتخابات پیشرو ،با توجه به برگزاری همزمان انتخابات شورای های ولسوالی و
شورای ملی.
مشخص نبودن صالحیت ها و وظایف شورا های ولسوالی.
مشخص نشدن سرنوشت برقی سازی انتخابات و عدم پاسخ به نتایج ارائه شده کمیته امکان سنجی برقی سازی انتخابات.

تیفا برای برون رفت از این وضعیت ،پیشنهاد مینماید تا حکومت و نهاد های امنیتی وضعیت سیاسی و امنیتی کشور را سامان داده و
تنها به بیان اراده در کالم اکتفا نکند و اراده خود را به شکل عملی از طریق همکاری صادقانه با کمیسیون مستقل انتخابات و تایید طرح
های آن ثابت سازد .کمیسیون مستقل انتخابات نیز باید استقاللیت خود را تثبیت نماید .برنامه زمانی واضح و مرحله وار را در هماهنگی
با نهاد های ذیدخل برای اجرای منظم فرایند انتخابات اعالم نموده و متعهدانه مطابق به آن عمل کند .جامعه جهانی نیز از حالت انفعالی
(ساکن و ساکت بودن) بیرون آیند و برنامه و تعهدات خود را برای کمک به کمیسیون مستقل انتخابات ،نهاد های دست اندر کار در
انتخابات و دولت افغانستان جهت اجرای قانونمند انتخابات ارائه و عملی سازند.

