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 انتخابات د سهم و نقش احزاب سیاسی در رونددر مور )ایتوا( دیدگاه دیده بان انتخابات افغانستان
 

برخی از کشورهای جهان که پارلمان  ؛انتخابات در یک جامعه استثر ؤموکراسی و یکی از شریکان مهم و ماحزاب و جریان های سیاسی جز اساسی د

 قوی و کارا و حکومتداری خوب دارند، در آن کشورها احزاب سیاسی نقش بارزی داشته اند. 

ن نقش فعال آنها در پروسه بدین ملحوظ، دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان )ایتوا( از دادن سهمیه برای احزاب سیاسی در پارلمان آینده کشور و همچنا

بی برنامه بوده و خیلی  با وجودیکه احزاب و جریان های سیاسی افغانستان در حال حاضر اکثرا جدا حمایت مینماید. که یک امر معقول است، انتخابات

ثر ؤو م کاراای انتقال" به یکی از نظام ه تغییر سیستم رایدهی فعلی "رای واحد غیر قابلفعال نیستند، اما بمنظور رشد، تقویت و متحرک ساختن آنها، 

که در بسته پیشنهادی  مهم از اصالحات انتخاباتی میباشدبخش  یک امر ضروری و رایدهی و اختصاص برخی از کرسی های پارلمان به احزاب سیاسی،

به احزاب سیاسی سهمیه در پارلمان و نقش فعال در گر حاال اکمیسیون اصالحات انتخاباتی به حکومت وحدت ملی نیز دو سال قبل ارائیه گردیده است. 

 تحقق یابد. مهم پروسه انتخابات داده نشود، چندین سال آینده الی انتخابات آینده پارلمانی باید منتظر ماند تا این امر

افق برسند، یک کار مهم در راستای اصالح حکومت وحدت ملی اگر اراده کند، با احزاب سیاسی در زمینه سهمیه آنها در انتخابات آینده ولسی جرگه به تو

 نظام انتخاباتی کشور انجام خواهد شد. 

 )ایتوا( در این زمینه پیشنهادات ذیل را ارائه میکند:

  حکومت وحدت ملی:به 

انتخابات و نهادهای مدنی  ره با احزاب سیاسی، کمیسیوندر صورت داشتن اراده سیاسی حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور میتواند در مشو .1

نی مواد مربوط سیستم رایدهی و نقش احزاب در فرمان تقنینی فعلی قانون انتخابات را تعدیل نموده، قانون تعدیل شده را طی فرمان جدید تقنی

( 28عملی ساختن آن الی ) و برای توشیح نماید. این امر به هیچ وجه مانع یا باعث سکتگی در کارهای فعلی کمیسیون محترم انتخابات نمیگردد

)سیستم رایدهی مختلط، یا یکی از سایر سیستم های رایدهی میتواند جایگزین خوب برای نظام رایدهی فعلی  .میزان زمان کافی موجود است

 باشد.(
%( آنرا به احزاب سیاسی 15 – 10از کرسی های پارلمان آینده، حد اقل ) فیصدچند میخواهد که حکومت وحدت ملی همچنان )ایتوا(  .2

 اختصاص داده، با آنها برای برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه به یک اجماع سیاسی برسد و آغاز گر یک بخش مهم از اصالحات انتخاباتی

 باشد.  در کشور

بانی مینمائیم، در این زمینه پیشنهاد حضور و نظارت فعال شان از کارکردهای کمیسیون انتخابات نیز پیشت ما از خواست احزاب سیاسی مبنی بر .3

یل گردیده، در جریان تمام پروسه انتخابات با میکنیم که یک گروه نظارتی از جمع احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات تشک

این راستا با آن کمیسیون نظارت بعمل آورده، مشوره ها و طرحهای خویش را نیز در  آن از کارکردهای جلسات کمیسیون انتخابات حضور در

 محترم شریک سازند. 

 احزاب و جریان های سیاسی: به 

 دیده بان انتخابات افغانستان )ایتوا( از احزاب و جریان های سیاسی نیز میخواهد که منبعد فعالیت های خویش را برای مبدل شدن به احزاب -1

با نظارت از کارکرد حکومت و با ارائه طرح های پیشنهادی در موارد  فراگیر ملی گسترش دهند، از شکل مذهبی، قومی و زبانی بر آمده،

 سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همکار حکومت باشند. 

 

، بلکی این نمایش داده یان روند عملیاتی پروسه انتخاباتتنها در جر را احزاب سیاسی نه کما فی سابق، فعالیت ها و دادخواهی های خویش -2

و هیچگاهی متوقف نسازند. فعالیت های دوامدار احزاب و جریان های سیاسی یک  دهند شکل مستمر همواره ادامهفعالیت ها خویش را به 

 د. نیز میباش افغانستان پشتوانه مثمر و سازنده برای نهادهای جامعه مدنی
 

انتخابات مشمول پروسه ثبت نام  از هیچ برنامه کمیسیون ،منحیث شریکان مهم پروسه انتخابات متاسفانه، احزاب و جریان های سیاسی -3

ه از رایدهندگان و برنامه ثبت نام نامزدان نظارت بعمل نیاورده است، امیدواریم احزاب و جریان های سیاسی با برنامه ریزی دقیق و با استفاد

ا بعمل آورده، کاستیهای پروسه ضم شفافیت پروسه انتخابات، از تمام این روند نظارت خویش ر بیشتر طرفداران و منابع مالی شان، برای تامین

 پیشنهادات شان را وقتا فوقتا با کمیسیون انتخابات شریک سازند. 

 پیش به سوی گامهای بنیادی برای اصالح نظام انتخابات افغانستان...

 و من هللا توفیق
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