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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 2۲/۴۲/2۴1۲          جوان یو مدن یاسیفعاالن س

 

 رها و فعاالن سیاسی و مدنی جوان محو نهاد قطعنامهٔ 
 برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مشکالت وها  رصتف  

 

 ریم؟یاهای رأی بتوانیم مردم را پای صندوقچگونه می
های ملی و بین المللی و مردم شریف افغانستان طوری که در جریان هستید، پروسه ثبت نام  اصحاب محترم رسانه
ز گردیده است. گرچند انتخابات از وقت معین خود گذشته و در پارلمانی آغا انتخابات برای رأی دهندگان و آمادگی

 ی تحکیم ثبات سیاسی و نهادینه شدناحقیقت ما با حکومت و دستگاه مقننه غیر قانونی روبرو هستیم اما باز هم بر
یم. خوانمیگیری فعال در انتخابات فرا و مردم را برای سهم دهاز پروسه انتخابات حمایت همه جانبه نمو مردم ساالری

نهاد اجتماعی راه سوم، شورای عدالت  ،شبکه اصالح و تغییرسیاسی شامل؛  -های مدنیما جمع از نهاد براینبنا
خواهان مردم افغانستان، نهاد مدنی هیله، نهاد هیواد گروپ، انجمن علمی مشعل، نهادهمگرایی جوانان، شورای 

ائتالف مدنی باهمی، نهاد  ن، شورای مدنی جوانان دایمیرداد،ر میهاجتماعی اتفاق مردم افغانستان، نهاد اجتماعی مه
و نهاد جوانان  سخنوران افغان، نهاد اجتماعی موج جوانان متحد، سازمان اجتماعی مصباح، نهاد اجتماعی راه سعادت

 کنیم:ها و مردم شریف افغانستان شریک می نشست را برگزار کرده، نکات چندی را با رسانه این څار
 

 
 

   به « 1۹۳۱»قانون اساسی کشور زمان کاری حکومت آقای غنی در جوزای سال پنجم  ۱1بر اساس ماده
موجود  ی مردم بلکه به عنوان نسخهٔ أرسد. این در حالی است که حکومت وحدت ملی نه بر اساس اراده و ر پایان می

اما در کنار این که حکومت وحدت  های سیاسی قرار گرفت. برای جلوگیری از بحران طرح و مورد توافق جریان
اسی، های سیحکومت سبب گردید تا بحران جنجال بر انگیزملی مشروعیت قانونی ندارد، مدیریت ضعیف و اقدامات 

قومى، لسانى، حزبى و دامنه نا امنی بیشتر گردد. با توجه به این که زمان کاری حکومت بیش تر از یک ماه  تفرقهٔ 
با حکومت ضعیف، فاقد مشروعیت و خالف اراده مردم روبر هستیم خطاب به  نمانده و پس از جوزای همین سال
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مسوول، شخصیت های مطرح و مسوول کشور و دوستان  اتباعتمامی جریان های سیاسی، فعاالن مدنی و اجتماعی، 
 بین المللی افغانستان میپرسیم که اراده و بدیل چیست؟ 

  تقلب و توافقات فراقانونی، پروسه انتخابات را به شدت صدمه رسانده با توجه به این که انتخابات قبلی نظر به
های انتخاباتی بار دیگر این امید ساختند؛ مداخالت حکومت بعد از انتخاب کمیشنرهای جدید کمیسیون و مردم را نا

ای ثبت پروسه را با مشکالت جدی مواجه نمود. با در نظر داشت آن اطالع رسانی ضعیف و ناکارا و وقت کم بر
برد. ما از کمیسیون انتخابات نام رأی دهندگان، عمالً پروسه انتخابات پارلمانی همه شمول و مردمی را زیر سوال می

 و موثر گردیده و نیز باید زمان برای ثبت نام رأی دهندگان تمدید گردد.  یدخواهانیم تا اطالع رسانی انتخابات شد
 دم افغانستان به خصوص زنان  تذکره تابعیت ندارند و از سوی با در نظر داشت این که بخش بزرگ از مر

توان انتظار داشت تا بخش بزرگ از مردم به هم پروسه توزیع تذکره با مشکالت جدی روبرو هست، ازین رو نمی
تر و خصوص زنان در انتخابات مشارکت داشته باشند. بنابراین ما خواهان این هستیم تا روند توزیع تذکره آسان

 به خصوص زنان در انتخابات فراهم گردد. مردمراکز توزیع آن افزایش و قابل دسترس گردد تا زمنیه حضور م
 ها و احزاب مسوول، جریان اتباعهای مطرح کشور،  ها و فعاالن سیاسی و مدنی از شخصیتما جمع از نهاد

ته های رأی رفمراکز ثبت نام و نیز پای صندوق خواهیم تا یک بار دیگر مسووالنه بهسیاسی و مردم عزتمند خود می
و در انتخابات پارلمانی پیشرو سهم فعال بگیرند و نگذارند بر سرنوشت سیاسی شان قاچاقبران، دزدان و مافیای که 

 نهای گوناگون به غارت برده اند و تالش دارند بار دیگر همچنا ها دالر سرمایه مردم افغانستان را به بهانهبه میلیون
 از طریق کرسی پارلمان و بنام رأی مردم به سرقت و اعمال فراقانونی خود ادامه دهند، حاکم شوند.

 توانند از طریق می به شمول طالبان از آنجایی که انتخابات یک پروسه ملی و مردمی است و تمامی مردم
این پروسه بزرگ مردمی را تهدید و  خواهیم تامشارکت فعال در آن سهم ملی خویش را ادا نمایند. ما از طالبان می

 صدمه نرسانند و بگذارند تا مردم بر سرنوشت خویش مسووالنه تصمیم بگیرند.
  ٔو مراکز رأی دهی غفلت  مردم مامین امنیت حمله انتحاری اخیر در غرب کابل نشان داد که حکومت در تا

دارند. زمانی که مراکز رأی دهی مرکز کشور نموده و توانایی کافی و آمادگی برای برگزاری انتخابات شفاف را ن
امن و مصوون نباشد، مردم چگونه در والیات به خصوص مناطق ناامن کشور در انتخابات مشارکت فعال داشته 

های دفاعی و امنیتی به خصوص کمیسیون موظف برای تامین امنیت برگزاری انتخابات، دوستان  باشند؟ ما از نهاد
خواهیم تا مکلفیت خویش را در زمینه برگزاری ناتو به شکل جدی می -و نیروهای حمایت قاطعالمللی و همکاران بین

موفقانه انتخابات انجام داده و تدابیر امنیتی را شدت بخشند. تا زمینه برگزاری انتخابات همه شمول که برخواسته از 
 اراده تمام مردم افغانستان باشد فراهم گردد.

 االن مدنی و سیاسی از مردم عزتمند کشور یک بار دیگر میخواهیم تا به طور گسترده ها و فعما جمع از نهاد
به مراکز ثبت نام رأی دهندگان رفته بخاطر یک افغانستان متحد، حماسه مردم ساالری و مردمی را رقم زنند و 

 .و بر سرنوشت سیاسی شان چند دزد و مافیا حاکم گردد شود دستخوش تقلبنگذارند انتخابات 
 حترامبا ا

 رها و فعاالن سیاسی و مدنی جوان محوجمع از نهاد
 2۴1۲اپریل  2۹/  1۹۳۱ثور  ۹
 (جوان یو مدن یاسیفعاالن سارسالی تصاویر )
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