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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې
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مقدمه

ن يېیپه هرات کې سل بند چې د هند له خوا جوړ شو  ې اخېستنې ته وسپارل شو او تر  و ،  په تېرو 

و کې نا د توليد او ۴۲سل بند د السليک شول. نورو بندونو د جوړولو قراردادونه همد دووور ه برې اوا مې

وبولو وړتيا لري او همدا راز کجکي او بخش۷۵شاوخوا  مکې خ اباد بندونه به هم په ترتيب رسه د زره هکتاره 

نا د توليد وړتيا ولري. ۲۷او ۱۵۱ ه برې اوا مې

شته ده؛ خو دا چې د دغو زېربنايي د افغانستان په بېالبېلو سيمو کې د زيات شمېر بندونو د جوړېدلو وړتيا 

ومره پروژو د پيل کېدو پر وړا ونه  ونې شته دي او په دې برخه کې وروستي پرمخت ه ستونزې او نن ندې 

ونکي دي؟ هيله ۍ برخه کې شننه لولئ.دې اوون په اړه يې د ب تحليل په لوم

ه برخه کې،  ې له خوا د انتخابا نظد تحليل په دو د ولسمرش د تقنيني فرمان اړوندام د سموند وليس جر

. اوون تېره لولئ. د ردېدلو په اړه  يت رد ک ل لپاره په غوڅ اک ې د ولسمرش تقنيني فرمان د دويم  وليس جر

ه اکنو وړاندې بايد د افغانستان انتخابا د ميل وحدت حکومت د سيايس هوک ليک له مخې له پارملا 

اکنو برخل يک له پراخو نظام اصالح يش؛ خو دا قضيه اوس په يوه مع بدله شوې او د راتلونکو پارملا 

ه مخ دی.ابهاماتو رس 

تنه دا ده، چې د انتخابا اصالحاتو د سمون  ې ترمن په کشمکش پو قضيه ولې د حکومت او وليس جر

ه نظر لري او باالخره د انتخابا کميسيونونو او انتخابا سيستم اصالحات  بدله شوه؟ عام خلک په دې اړه 

اکنو برخليک په کوم لوري روان دی؟ او د راتلونکو پارملا 

ه کې د اوون تحليل  نو مرکزيکو او سيمهد سرتاتېژپر همدغو موضوعاتوپه دې  ې د اوونيز تحليل ييزو 

ې نې لولئ.،ان ې شننې او 
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ونهزېربنايي پروژې: د  اوبو بندونه او وروستي پرمخت

ونه ندونو) په برخه کې پرمختبمخينې ډول د هېواد په کچه د زېربناوو (اوبو په بېله تېرو دوو اوونیو راهیسې

کال د جون پر ۲۰۱۶د ژورو وروسته، -کاله لوړو۴۰په هرات کې د سل بند په جوړولو کې له . وليدل شول

ي وزیر نارېندرا موديمه د هن۴ و مراسمو پر مهال د دغهاو افغان ولسمرش ارشف غنيد لوم ان بند د 

.هک پرانیسته و 

نا بند د پراختیا ،پرانیستلو وروستهلهد سل بند  هد هلمند د کجکي د برې امریکايي - کيلیک هم له تر هوک

ه په درېیو میاشتو کې د کجکي بند د پراختیا دغه رشکت بهله مخې،لیک رشکت رسه السلیک شو. د دغه هوک

ې يشپروپوزل تیاروي او له مخې به یې په درېی بند »آبادبخش«د فراه د همدا راز . و کلونو کې چارې بشپ

الوي رشکت رسه تفاهمهله یو تېره اوونافغان حکومتجوړولو په اړه هم  .لیک ال ای سلیک ک

ومره ندونو دد بزموږ په هېواد کېدا چې  ومره او دغه بندونه ؟وړتیاوې دياو اړتیاوې جوړولو  زموږ پر اقتصاد 

ندي؟ په دې تحليل کې پرې شننه کوو.اغېزې 
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د بندونو جوړولو اړتیا

و عواملو له کبله زیاته ده:  په افغانستان کې د بندونو د جوړولو اړتیا د الندې 

ی؛ زراعت: مکه د افغانستان لوم د میلیون هکتاره) ده، چې دا بیا ۹.۶۱هکتاره (یا ۹۶۱۰۰۰۰د کرنې وړ 

خهکرنېله دغه. د افغانستانسلنه جوړوي۱۴.۷۳مکې ولېافغانستان د  مکې  شاوخوایوازې ،وړ 

ي او پاتې مکه میلیونه هکتاره ۵.۳۲۴ مکهمیلیونه هکتاره د کرنې۴.۲۸۶کرل کې همداسې پاتې وړ 

ي خه تان کې د کرنېدا چې په افغانس.کې مکې  پاتې شاړه همداسې مکه میلیونه هکتاره ۴.۲۸وړ 

ت دی. خو د اوبو  ي، یو عمده المل یې د اوبو کم مکې هم له د بندونو کې ت الندې ترجوړېدو رسه دغه  ک

ي. را

نا: نا ۱۹ې اړتيا وړ يوازې ال افغانستان د خپلاوسمهدویم؛ برې ۸۱اوتولیدويپه هېواد کې دننهسلنه برې

خه واردويسلنه  یو هېوادونو  اون ه له  ي. ههر کال میلیونونه ډالر . په دې تو تونه را نا پر واردولو ل د برې

نا رشکت کال پورې افغانستان په ۲۰۱۵کال راهیسې تر ۲۰۰۷له د معلوماتو له مخې،د افغانستان د برې

ناوو تقریباً  ت راغلیلره میلیون ډا۹۷۳دغو واردا برې . دا په داسې حال کې چې افغانستان په خپله د ل

نا تولید خه تر لهجمله کې یوازې او په دې ړتیاوې لريولو ډېر فرصتونه او وبرې و پورې ېزرو م۲۳اوبو  اوا

نا تولیدول خه د برې نا تولیدېدالی يش. له اوبو  ه د اوبو د وبرې ته ورته ، چې پور دهکولو هم زېرمهیوه بله 

اشاره وشوه. 

ي، چې له کبله یې بال ېسسیمو کې بېالبېلوهر کال د افغانستان په فاتو مخنیوی:آ طبیعي ددرېیم؛ ونه را

ا  ان رسه اوړي، بلکې ډېرې رسسبزې او د کرنېزيانونهنه یوازې دا چې خلکو ته مايل او  مکې هم له  وړ 

ه دا ل. د بندونو د جوړېد ويجاړوي هم ده، چې تر ډېره د دا ډول طبیعي آفاتو مخه نیيس. و یوه 

کلونو کې به د افغانستان نفوس ۳۰شونې ده، چې په راتلونکو لورم؛ راتلونکی وضعیت او د اوبو بحران:

نا ته اړتیا وي. خو له بده مرغه زياتو دوه چنده يش، چې له امله به یې نورو ډېرو اوبو، د  وبولو او برې د مکو خ

یاوبه دا مهالنستان ډېری افغا ي او اون دننه یې د مهارولو په اړه کوم جامع کې هېواد پهو هېوادونو ته 

امونه نه دي  و یو له اوچتعميل  شوي. دغه اوبه به په راتلونکو وختونو کې هم سیاست وي او هم به د ج

خه  .ويسرتو الملونو 
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په افغانستان کې د بندونو جوړولو وړتیاوې

ه حوزې دي، چې په ډېری برخو کې یې د بندپه ونو جوړولو ډېرې وړتیاوې افغانستان کې د اوبو او سیندونو پن

شته دي.

ه شوي، چې په یو شمېر  و حوزو کې الندې بندونه په ن عميل یې په مجموع کې د افغانستان په دغو پن

- (باغدره، رسوې، لکهمطالعا ارزونې شو نورو د یو شمېر اوو کجکي پراخول)(سل ا، لکهکارونه پيل شوي

لبهار، کامه، کن- الف، کجکي- ب، کن ي)،-ب، ککچه،  له مطالعا بيا یو شمېر نور او همدا رازب، کیل

او کېمخکارزونې  .بندونه(عا باغ، لر آمو، دشت جم)، لکهديېپ

دول کې  ه شوي، چې په مجموعي ډ۱۴په دغه الند ج نا ېم۷۳۹۷.۵د بهولبندونه په ن ه برې اوا

ت رايش.۱۷۷۲۰بیابهبندونو۱۴دغو ولري او پرتولیدولو وړتیا  میلیون ډالره ل

ه هم  نا دکه  خه د برې نه او یا تحقیق نشته خو بیا هم په کرهوړتیاوو په اړه کومهتوليد دله اوبو  وليزې

خه تقریباً کي رسه يوه خولهډول د انرژۍ کارپوهان په دې  زره ۲۳دي، چې په افغانستان کې له اوبو 

نا  و د برې اوا ې یې تاسو په الندې جدول کې هم کتالی شئ.وړتیاوې شته ديتوليدولومی ې بېل ، چې ل

نايي بندونو جوړونې انتخابونه:۱-جدول د اوبو د برې

ظرفیت والیتسیندپروژهشمېر

ه) اوا (می

هد پيل کل شوی نې ا

ت  ل

(میلیون ډالر)

۴۰۲۰۲۰۲۰۰هراتهریرودسل۱

۱۸.۵۲۰۱۹۹۰هلمندهلمندکجکي پراخول۲

۲۱۰۲۰۲۱۶۰۰کاپیسا/پروانپنچشیرباغدره۳

نکابل۲- رسو۴ ۱۸۰۲۰۲۱۷۰۰لغ

۷۸۹۲۰۲۲۲۰۰۰کنکنالف- کن۵

۱۰۰۲۰۲۱۳۰۰هلمندهلمندکجکي۶

۴۴۵۲۰۲۲۱۴۰۰بدخشانککچههککچ۷

۱۲۰۲۰۲۱۵۰۰پنچشیر/بغالنپنچشیرلبهار۸

رهارکنکامه۹ ۴۵۲۰۲۱۱۸۰نن
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۳۰۰۲۰۲۱۶۰۰کنب- کن۱۰

ي۱۱ ۶۰۲۰۲۱۲۵۰بغالنکیل

انهلمندعلم باغ۱۲ ۹۰۲۰۲۱۴۰۰ارز

۱۰۰۰۲۰۲۳۲۵۰۰آمو دریالر آمو۱۳

۴۰۰۰۲۰۲۳۸۰۰۰پیانجدشت جم۱۴

نوسرتاتيژيکو او سیمه«د ماخذ: ې ملريز کال.۱۳۹۴نیز او تحلیيل کلنی راپور: ې»مرکزییزو 

، کجکي او بخش آباد بندونهسل

ه هم د سل بند د جوړېدو لسیزې راديخوا پیل شوي وو؛ خو دغه کارونه بیا وروسته د ۱۹۷۰کارونه له که 

تنه۲۰۰۱و له کبله اغېزمن شول او له لسیزو ج افغانستان د درېیو ،کال وروسته د افغان حکومت په غو

لهند پر دغه بند . د هند حکومت دغه بند اوس يې ر پیل او بیا عميل کايو  میلیون ۲۹۰تقریباً د بشپ ک

، چې ت جوړ ک اواټ۴۲د ډالرو پر ل نا د تولیدولو وړتیا لريپر ساعت می رونه به په لکه کو ۲.۵کابو.برې

ي ا ک ل ر ي  ان، کوشان او او لوم وزاره، انجیل، زېندج وخ،  تون زرغون، ک د چیشت رشیف، اوبی، پ

مکه۷۵شاوخواکلیو ۶۴۰غوریان ولسوالیو د  اره  ي. به همزره هک وبه ک خ

نا وړتیا لري، د نوې تفاپر ساعتاواټېم۵۱کې د کجکي بند چې اوسمهال د په بل اړخ  همنامې له برې

لورو يې کبله به  نا ، وربینونو په نصبولو رسهنویو تد  ه ۱۵۱وړتیا د برې اوا ن دغه می ي. د دې تر ته ورسې

ي.لريهماوبو د ذخیره کولو وړتیامیلیارد مرت مکعب۱.۱د شاوخوابند  وبه ک مکه به خ او ډېره د کرنې وړ 

الوي رشکت رسه السلیک شو او هد جوړولو قرارداد هم له یو بنآباد همدا راز تېره اوون د فراه د بخش ، اييای

ې يش. دغه بند۱۸چې تر  نا تولیدولو او د یو میلیارد او درې ۲۷د میاشتو پورې یې چارې بشپ ه برې اوا می

هممکهزره هکتاره ۱۰۴د فراه والیت به یېبو ذخیره کولو وړتیا لري، چې له املهسوه میلیون مکعب او 

وبه يش. خ
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ونې د اوبو بندونو د جوړولو پر وړاندې نن

ونې پرتې وي؛ خو  ه هم د افغانستان د اوبو د بندونو د جوړولو په الره کې به ډېرې نن ونې دوېکه  عمده نن

یې په الندې ډول دي:

ونې راجلبولمايل رسچینې نا تولیدولو ډېرې وړ :او د پان خه د برې تیاوې لري؛ خو د افغانستان له اوبو 

دا بیا د افغان حکومت او حکومتي بودیجې دغو بندونو جوړېدنه بیا ډېر مايل مالت او رسچینو ته اړتیا لري، چې 

ې په ډول په پورتني جدول کې د  میلیارد ډالره ۱۷.۷بندونو پر جوړولو تقریباً ۱۴په وس کې نه ده. د بېل

ي ي. په بل اړخ کې بهر مالت تونه را او بسپنه ورکوونکي هېوادونه هم د لویو بندونو جوړولو ته زړه نه ل

که یو خو دا ډېرو پیسو ته اړتیا لري او بل دا ډېر وخت همدا راز افغان حکومت تر اوسه وي.همیره کوي؛ 

وړولو ته نه دی توانېدلی چې  وال د بندونو ج وال د امنیتي وضعیت او  چمتو کبهر پان له ي. بهر پان

ونونو د نه شتون ل یو هېوادونو رسه د اوبو د ت ونې ته هغو هېوادونود ، ه کبلهاون د مخالفتونو له کبله هم پان

ه کوي. زړه نه 

وال د افغانستان د امنیت: ونه په هېواد کې امنیتي وضعیت دی، چې له کبله یې پان ولو لویه نن بله تر 

ه کوي. د تېرو انرژۍ په سکتور په تېره بیا د اوبو بن و کلونو ۱۵دونو په جوړولو کې زړه نه  لېدتجربو هم دا 

ن د افغانانو وینه هم توید خولو تویو ،وچې د اوبو مهارول ې او د بندونو جوړېدل ېلو تر د وینې هم باالخرهک

.ديلو له کبله شونې شويېد توی



٨١۶www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

8

حکومت وحدت ملی و اصالح نظام انتخاباتی

برای به یک معافغانستان خاباتی تاصالحات انقضیۀ،حکومت وحدت ملیتشکیلدو سال از نزدیک به با گذشت 

برای اصالح تعهد جدی ،نامۀ حکومت وحدت ملیرئیس جمهور و رئیس اجرائیه در توافقاست. شده تبدیلکشوراین

رسد این قضیه به یک سپردند، ولی نظر به مسیر پر خم و پیچ پروسۀ اصالحات انتخاباتی، به نظر مینظام انتخاباتی 

بازی سیاسی مبدل گردیده است.

ود.را، یکی پی دیگری مبنی بر اصالح نظام انتخاباتی های تقنینی رئیس جمهور فرمانافغانستان جرگۀولسی رد 

یت مطلق اعضای ولسی جرگه رد شد و ریاست جمهوری 24فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور به تاریخ  جوزا توسط اک

اند.خو رصۀ آوردن اصالحات انتخاباتی فرمان تقنینی را یک عقبگرد در عاینعدم تصویب

ولسی جرگه چه خواهد، نگیز شده است؟ حکومت چه میچالش براپرسش اینجاست که چرا روند اصالحات انتخاباتی 

و باآلخره رسنوشت انتخابات آینده چه خواهد شد؟خواهد؟می
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نیاز به اصالحات انتخاباتی

به زودی از میان در انتخابات هاناشی از تقلبهای جنجالباآنکه، ۱۳۸۹در سال پارملانیپس از انتخابات جنجالی 

توسط رئیس جمهور کرزی ۱۳۹۲در سال قانون جدید انتخاباتانتخاباتی،در نظام به دلیل مشکالت برداشته شد، ولی

های بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلب۱۳۹۳در سال توشیح و توسط پارملان تصویب گردید.

زیر خارجۀ ها بر رس نتایج انتخابات چندین ماه طول کشید. پس از پادرمیانی جان کری و کشمکشگسرتده همراه شد و 

این توافق ترین موادیکی از اساسیموافقه صورت گرفت و روی حکومت وحدت ملیمیان دو تیم انتخاباتی،امریکا

سیاسی، در مورد اصالح نظام انتخاباتی بود.

ها تاخیر، بعد از مدتوصالح نظام انتخاباتی صورت نگرفتبرای اجدیحکومت وحدت ملی، تالشپس از تشکیل 

برای اصالحات در نظام انتخاباتی پیشنهاداتی رااین کمیسیون.تشکیل شدنظام انتخاباتی اصالحویژۀکمیسیون

ودئارا جانب ولسی جرگه یکی پی نیز صادر کرد ولی از رابربنیادش دو بار فرمان تقنینیرئیس جمهور افغانستان کهه 

دیگری رد گردید.

گی برای آماده،در سال اول این حکومتای اصالحات انتخاباتیبر وحدت ملی های حکومت شتال محرک اصلی 

پست قانون اساسی تعدیل و برگزاری این انتخابات تا باها بود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیبرگزاری

ن کری قانونی گردد؛ اما در اوج بگومگوها در مورد ختم میعاد حکومت وحدت ملی پس از دو سال، جاریاست اجرائیه 

این حکومت را پنج سال نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، عمربا تفسیر توافقوزیر خارجۀ امریکا به کابل سفر کرد و

.حل گردیدخواند و به این ترتیب مشکل عدم مرشوعیت حکومت پس از دو سال 

های تقنینی رئیس جمهور فرمان

ره تقنینی دو فرمان  (فرمان ش مهور  التیتشکقانون، که در مورد تعدیل قانون انتخابات و 1)۸۵و ۸۴رئیس ج

در نظام اصالحات انتخاباتی ویژۀاساس پیشنهادات کمیسیونربرا ذیلعمدۀهای انتخاباتی بود، تغیراتکمیسیون

: انتخابات به میان آورده بود

؛ گانرای دهندهۀاساس تذکر رگان بدهندهتهیه لیست رای·

؛کمیتۀ گزینشتغیرات در ترکیب ·

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01101/OG_01184.pdfم تعدیل یافته قانون انتخابات:  1
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ان و متناوب ساخ دورۀ · تغیرات در ترکیب و حق تصدی کمیسیون مستقل انتخابات با تقلیل تعداد کمیش

؛خدمت آنها

ان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتیبرای گزینشتغیرات در معیارها· ؛کمیش

؛هندوها)ها و تغیرات در ترکیب ولسی جرگه (به شمول یک کرسی اضافه برای سیک·

؛ها برای زنان)کرسی٪۲۵(تخصیص هاتغیرات در ترکیب شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالی·

و استخدام استادان مکاتب و دیگر کارمندان ملکی به حیث کامندان مؤقت انتخاباتی. ·

۲۶در و نهادهای انتخاباتی التیتشک، فرمان اول رئیس جمهور در مورد تعدیل در قانون ۲۰۱۵دسامرب۲۱در پارملان 

ود.یکی پی دیگری،بوددسامرب فرمان دیگر او را که مربوط به تعدیل قانون انتخابات رد 

ود که رئیس جمهور دو فرمان تقنینی دیگر۲۰۱۶مارچ ۵در  ره ، حکومت اعالن  را صادر 2)۱۵۹و ۱۵۸(فرمان ش

نند هافرمانوده است. این  های و تنها در قسمت پروسۀ انتخاب اعضای کمیسیونقبلی بودهایمانفر نیز تقریباً ه

انتخاباتی تغیراتی آمده بود.

این در را به پارملان فرستاد. نهادهای انتخاباتیانون تشکیالتست جمهوری فرمان مربوط به ق، ریا۲۰۱۶اپریل ۲۳در 

سویکه این فرمان نیز از ده بودییراتی پیشنهاد شتغفرمان برعالوه مسائل دیگر، در مورد ترکیب کمیتۀ گزینش نیز 

قانون انتخابات را به پارملان نفرستاد.تعدیلریاست جمهوری فرمان مربوط بهپارملان رد شد.

مهور در مورد قانون اخیر ر فرمان  تغیراتی را در ترکیب کمیتۀ کزینش وبیشرت بحث برانگیز بود تشکیالتئیس ج

گان رای دهندهتلیسۀکمیتۀ گزینش، تهی. تعیین رؤسای مجلسین پارملان و سرته محکمه در ترکیب ودپیشنهاد می

، و استخدام وراهای والیتی و شوراهای ولسوالیتغیر در ترکیب ش، ۀ آنها، تغیر در ترکیب ولسی جرگهبه اساس تذکر 

موارد تغیراتی بودند که بعضی موارد از جملهکامندان مؤقت انتخاباتیاستادان مکاتب و دیگر کارمندان ملکی به حیث 

یت مطلق آراشامل بودند.، نیزپارملان فرستاده شده بودبهآنها در فرامین قبلی که 24به تاریخ این فرمان نیز با اک

ایندهجوزا گان در ولسی جرگه رد گردید.توسط 

مهور در مورد اصال هایفرمانبا توجه با رد پی در پی  ح نظام انتخاباتی از جانب ولسی جرگه، واکنش این رئیس ج

د.یبه نظر رسترگرممجلس علیه اصالحات انتخاباتی حکومت 

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01201/OG_01207.pdfم قانون انتخابات پس از تعدیل دوم: 2
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شود وتوسط ولسی جرگه پنداشته میرد فرمان اول رئیس جمهور پارملان در ترکیب کمیتۀ گزینش عامل سهم ندادن به 

پارملان افغانستان عضویت در این کمیته در نظر لسهر دو مجرو در فرمان بعدی رئیس جمهور به رؤسای از همین

ین ادلیل رد آن گفته شد. (به ولسی جرگه، فرستادن فرمان تاخیر دربارو اینشدگرفته شده بود. ولی این فرمان نیز رد 

فرستاد.)ماه بعد شد ولی حکومت آنرا دوماه بعد از آغاز سال جدید به ولسی جرگه فرستاده مییکفرمان باید

مهور توسط ولسی ود و از از سوی دیگر، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از رد فرمان رئیس ج رگه استقبال  ج

نیز خواستار رد این فرمان گردید. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون، اقدامات حکومت برای اصالح مجلس سنا

اهداف سیاسی نهفته است.های اصالح نظام انتخاباتی، تالشکه زیر نامگفتخواند و غیرقانونیسیستم انتخاباتی را 

ها و افزایش صالحیت در امور ها های خارجیبه گفتۀ او، در این فرمان بجای اصالح نظام انتخاباتی روی تغییر کمیش

رکز شده بود.انتخابات 

ها میکمیسیون50-50اصالح نظام انتخاباتی بیشرت به هدف تقسیم هایی نیز وجود دارد کهتحلیل باشد و ها و کمیس

در این صورت نهادهای انتخاباتی استقالل نخواهد داشت و کاندیدان مستقل به پارملان راه نخواهند یافت. به همین 

رکز کند. دلیل، حکومت باید به جای تغییر افراد روی اصالح نظام 

نظر مردم در قبال اصالحات انتخاباتی (رسوی)

یت مردم کشور دهدرسوی مرکز مطالعات اسرتاتیژیک و منطقوی نشان مییک بخشی از  انتخابات شفافیت به که اک

گان به این باور اند که انتخابات آیندۀ پارملانی شوندهپرسش٪۷۱.۸۹این رسوی براساس. خوشبین نیستندپارملانی ۀآیند

یباور بینند. بیشرتیاستقاللیت این انتخابات باور دار دیگر به شفافیت و ٪۱۰.۲شفاف، و مستقل نخواهد بود  و تنها 

مراجعه کنید.)۱-بیشرت به شکلجزئیاتثبت گردیده است. (برای و بلخننگرهاروالیت هایدر سطح افغانستان در 
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: آیا انتخابات آیندۀ پارملانی شفاف، و مستقل خواهد بود؟1 شکل

دهندۀ نظریات مختلف گان انتخابات پارملانی آینده، رسوی مرکز نشاندیگری در مورد برگزار کنندهپرسشدر پاسخ به 

این انتخابات از سوی یک تا٪)  به این نظر اند 46.9گان (شوندهپرسشمردم در این مورد است. ولی بیشرتین 

بات توسط کمیسیون فعلی انتخابات البته پس ٪ به این باور اند که این انتخا34.11د. و کمیسیون جدید مستقل برگزار ش

٪ به برگزاری انتخابات توسط کمیسیون فعلی باورمند بودند. (برای 10.06و تنها گردداز آوردن اصالحات در آن برگزار 

کنید.) مراجعه۲معلومات بیشرت به شکل ـ
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53.65%
38.54% 37.11% 41.35%

56.14%
35.08% 43.65%

43.14%
51.56% 50.51% 47.53% 28.07%

43.85%
44.11%

7.31% 9.80% 12.37% 9.87% 15.78% 19.29% 12.40%

ر ا ز م ر ا ھ د ن ک ر ا ھ ر گ ن ن ز د ن ک ت ا ر ھ ل ب ا ک عھ و جم م

بات تخا ن ا نون  ا یل ق د ع ت

بلی نخیر نظر دیگر

؟ار گرددها برگز : انتخابات پارملانی آینده توسط کی2 لشک

٪ به این 44.11های حکومت برای تعدیل قانون انتخابات در دو سال گذشته متفاوت اند. نظریات مردم در قبال تالش

یها باور اند که این تالش ها باورمند اند.( برای معلومات این تالشدرست بودن٪ دیگر بر 43.65و باشددرست 

را ببینید.)۳- بیشرت شکل

های حکومت افغانستان برای تعدیل/تغیر نظام انتخاباتی به جاست؟شتال: به نظر ش ۳-شکل
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گیرینتیجه

با توجه به تأخیر بطی بوده وها برای برگزاری انتخابات آینده بود، بسیار رشطاصالحات انتخاباتی که یکی از پیشروند 

یت مردم به برگزاری انتخابات پارملانی آینده در اصالح نظام انتخاباتی،  ولی اش خوشبین نیستند. در زمان معیناک

.ورزدتأکید میاشانتخابات در وقت معینبرگزاریبهریاست جمهوری

براساس معلومات یک منبع ریاست جمهوری، تصمیم بر آن است که انتخابات پارملانی آینده باوجود همه مشکالت در 

چند برگزاری انتخابات در زمان تعین شدۀ کنونی، چالش بزرگی برای حکومت هر برگزار خواهد شد.اششدهزمان تعین 

خواهد بود.

داشت که پروسۀ اصالحات اعالمپس از رد فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصالح نظام انتخاباتی، ریاست جمهوری 

ریاست جمهوری تأکید می ورزد که حکومت به انتخاباتی را پس از مشوره با نهادهای حقوقی تعقیب خواهد کرد. 

شته است و پس از مشوره رو کمیتهبرگزاری انتخابات در وقت معین آن متعهد است و از همین های مالی و امنیتی را گ

بار ممکن حکومت افغانستان فرمان اصالح نظام اینخواهد کرد.مد تصمیم خود را اعال های حقوقی در این مور با نهاد

انتخاباتی را به سرته محکمه بفرستد.

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.netوب سایت:

اسش +)93(784089590: دفرترۀ 

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(540487547حکمت هللا 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یادآوری: 
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http://www.csrskabul.com/
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