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 ما و انتخابات
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نرو انجمن حقوقدانان افغان یبدرد ، یگیمورد توجه قرار م یو مربوط و مرتبط با سرنوشت مل یك پروسه ملیانتخابات  

ز در یب و بخاطر جلب توجه هموطنان عزیت در قبال سرنوشت مردم پروسه انتخابات را تعقیولئدر اروپا با احساس مس

 د :ینمایرا مطرح م یداخل و خارج كشور موارد ات

و  ین المللیكه مطابق به اصول قبول شده حقوق ب یت ملیده كه در برابر اعمال حق حاكمیبا تمام موانع و مشكالت عد 

ن حق یق ایدر قبال اعمال دق یتفاوت یبمردم تعلق دارد ، هرگونه ب ینافذ كشور به طور انحصار یبر طبق قانون اساس

 نرو اشتراك گسترده مردمیشود . بدیسرنوشت وطن پنداشته مبه  یتوجه یابد ، به مفهوم بیق انتخابات تحقق میكه از طر

 باشد .یشان م یاسیت حقوق سیدرك از اهم یشدن جامعه و ارتقا یاسین سیدر پروسه انتخابات مب

ن یثاق بیحقوق بشر و م یه جهانی( اعالم ٢٥( و )  ٢١و در مواد )  ین المللین حق مردم و شهروندان در حقوق بیا 

خاب شدن و انتخاب كردن برخوردار " ده و بر طبق ان " هر كس از حق انتیمسجل گرد یاسیو س یحقوق مدن یالملل

ق یا از طریم و یداند و مردم به صورت مستقیرا متعلق بملت م یت ملیافغانستان حاكم یباشد . ماده چهارم قانون اساسیم

( قانون  ٨٣( حقوق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم را مسجل و در ماده )  ٣٣دارد . ماده ) یندگان انرا اعمال مینما

 ده است .یجرگه بقانون خاص كه همانا قانون انتخابات است محول گرد یط انتخاب شدن به ولسیشرا یاساس

 

  .ن حقوق مردم مبدل گرددیدربرابر موانع و عوامل مانع اعمال ا ین بزرگ ملیك كمپاید بیبا یانتخابات بمثابه پروسه مل 

ن ، یت منفور متشكل از تاجران دیك اقلیادساالران است ، ن مانع اعمال حق مردم همانا فساد و فسیبزرگتر یدر بعد داخل

و حاكم شدن مردم  یمانع گذار افغانستان بشاهراه صلح و ترق یاسیكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم و جالبان سیت

باشند ، یران میعبارت از زنان ، جوانان و فق یواقع یت " های" اكثرکه  یباشند . در افغانستان فعلیشان م یبسرنوشت مل

و حضور حداقل شصت تن از زنان را  یض مثبت " را در مورد زنان مرعیار خوب است كه قانون انتخابات " تبعیبس

 یت نسبیند . مشروعیجرگه را كسب نما یت ولسید عضویك تن از هموطنان هندوباور و سك بایساخته و همچنان  یحتم

جاد گردد . البته در كمرنگ شدن یمردم ا یابراز را یبرا یواقع ینه هایمق قانون نهفته است تا زیانتخابات در گرو تطب

ر الوده به فساد ینده نگر و با برنامه ، غیندگان زنان و جوانان این نمایابند تا بهتریه زور و زر ساالران مردم مجال میسا

 دل سازند .و فساد ساالران را انتخاب و " چورالمان " موجود را به پارلمان و خانه مردم مب

 

 یتقرب و وفاق مل ینه هایرا عام سازد و زم یریگر پذیبر تساهل ، همد ینو مبن یاسید فرهنگ سیپروسه انتخابات با 

ش مردم یگفتن بدشمنان اسا " نه" ر جامعه و یله تغیدر انتخابات نه تنها حق ، بل عزت و وس یرا استحكام بخشد . را

هر شهروند افغان  یو قانون یبه انسانینرو وجیبخشد ، بد یم یكاربرد درست ان به شهروند ازاد معن یاست و چگونگ

ق حقوق مردم است یاعمال دق یاز اصول اساس یكیت در انتخابات ید . شفافینما یبرو خود پاسدارآاست تا از ان بمثابه 

ن یافت . البته دریام شان بر پروسه ها تحقق خواهد ن مأمول فقط در حضور گسترده و اگاهانه مردم و نظارت مستدیو ا

ت استفاده یاز اصطالح شفاف یاسیشود ، جالبان سیپنداشته م یك ركن اساسیز یج انتخابات شفاف نیش نتایریارتباط پذ

 دهد .یم یخودشان معن یروزیاعالم پ یعنیت یان شفافین اقایا یند و براینمایم یابزار

 

نه اشتراك افغانان خارج از كشور را در یاست تا زم یمتقاض دا  یانتخابات أك یون مركزیسیانجمن با مراجعه به كم 

که بر طبق قوانین نافذ افغانستان و کشور ت دوم یتابع ییپروسه انتخابات فراهم سازند ، تا هر افغان ، بشمول افغانان دارا
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هان كه قراردارد و بر طبق حكم قانون حق اشتراك در از ج ییز در هر كجاینهای پناهنده پذیر دارای حق را ی میباشند ، 

و  یشگام و تمام نهاد حقوقیدان پین موضوع انجمن از كاندیوند با همید . در پین حق خود استفاده نمایانتخابات را دارد از

 .ه برحق دفاع و با ما همصدا باشندین داعیاست تا از یو مدافعان حقوق بشر متمن یمدن
 
.  

احترامات فائقهد یبا تجد  
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