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 روندبه  ،خشىنت مىجىدیت  براساس یافته های انستیتیىت دمىکراتیک ملی، رای دهندگان در افغانستان علیرغم

 دمىکراتیک تعهد نشان می دهند

 

 ثَ ُشچٌذ خطًْت کَ ثَ ًطش سسیذ گفتَ است کَ اهشّص  ثیبًیَ ای اًستیتیْت دهْکشاتیک هلی دس -کابل، افغانستان

، هیلیْى ُب افغبى اهب ثشای سای دادى دس اًتخبثبت آسیت سسبًذسًّذ اًتخبثبت دس ثخص ُبی صیبدی اص کطْس 

تش آیٌذٍ دهْکشاتیک  یک ّق ُبی سای سفتٌذ ّ ثشای ایي کَ هلت خْد سا ثَ سْیَ ثَ پبی غٌذسٌجل 27پبسلوبى 

 . خْد سا ثَ ًوبیص گزاضتٌذضجبػت ّ اسادٍ   سْق دٌُذ

 

 ًبهضدُبی اًتخبثبتیثَ ػٌْاى  -افغبًستبى ًطبى داد کَ هیلیْى ُب افغبى 1389سًّذ اًتخبثبت :" ایي اًستیتیْت گفت

حکْهت ثَ اعویٌبى یبفتي اص ایي کَ  -اخلی اًتخبثبت ّ هسؤالى اًتخبثبتیّ ًبظشاى ضبى، سای دٌُذگبى، ًبظشاى د

 ."ایي هلت ثبصتبة دٌُذٍ اسادٍ هشدم است، هتؼِذًذ

 

 

ثَ ًخستیي اًتخبثبت   اص آًِب  ، کَ ثؼضیثسیبسی اص هطکالتثَ اًستیتیْت دهْکشاتیک هلی اهب خبعش ًطبى کشد کَ 

ایي هطکالت ضبهل پشّسَ ًبلع ثجت ًبم سای . ص سسیذگی ًطذٍ استثش هی گشدد، ٌُْ 1383افغبًستبى دس سبل 

استمالل دّ ًِبد اًتخبثبتی افغبًستبى، کویسیْى هستمل کست ًیبص ثَ هطبسکت صًبى ّ  ثش سش ساٍدٌُذگبى، هْاًغ 

 . اًتخبثبت ّ کویسیْى ضکبیبت اًتخبثبتی اص لٍْ هجشیَ هی ضْد

 

ًظبست ثش اًتخبثبت ّلسی جشگَ، هجلس ًوبیٌذگبى ضْسای هلی تؼییي  اًستیتیْت دهْکشاتیک هلی ُئیتی سا ثشای

 30کطْس دس  13هطبُذ افغبى ّ ثیي الوللی اص  164 ػلیشغن هحذّدیت ُبی ًبضی اص ّضؼیت اهٌیتی،  .ٍ استکشد

  . هحل سای گیشی ثبصدیذ کشدًذ 730ّ اص  دس سّص اًتخبثبت فؼبلیت  افغبًستبىّالیت  34اص هجوْع ّالیت 

 

اًتخبثبت سًّذ است صیشا ثسیبس صّد است کَ کیفیت یک ثیبًیَ اّلیَ  تأکیذ ّسصیذ کَ ثیبًیَ اهشّصی آىایي ًِبد 

گبم ُبی صیبدی، اص جولَ چبلص ُبی دضْاس کطف تملت  کَ ثَ اًتخبثبت سبل . افغبًستبى سا ثَ عْس کبهل اسصیبثی کٌین

 . تکویل ضْد ثَ ضذت آسیت سسبًذ،  ثبلی هبًذٍ است کَ ثبیذ 1388

 

آسا هی تْاًذ  یتؼذاد اًذکاص آًجب کَ تفبّت ُب هیبى کبًذیذاُبی سلیت احتوبال کن خْاُذ ثْد، ": است دس ایي ثیبًیَ آهذٍ

خْاُذ ثْد  ثسیبس هِنداخلی ّ ثیي الوللی  ًبظشاىثٌبثشایي، ثشای . ثش ًتیجَ اًتخبثبت ثشای ثؼض کبًذیذاُب تأثیش ثگزاسد

 ."ثَ دلت دًجبل کٌٌذج ّ سًّذ سسیذگی ثَ ضکبیبت سا دس سشاسش دّسٍ ثؼذ اص سای گیشی کَ جذّل ثٌذی ًتبی
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هطبسکت غیشهحتول دس ثخص ُبی ًباهي، هطبسکت ثبال دس هحالت سای ثلٌذ  هیضاىثی ًظوی ُبی احتوبلی ضبهل 

دس هیبى  ءدی آساآسای هطکْک اًذاختَ ضذٍ دس یک هحل سای گیشی ّ تْصیغ غیشػب صیبدگیشی صًبًَ، تؼذاد 

ثی  ُشگًَْ ایي کَ کویسیْى هستمل اًتخبثبت ثَ. هی ضْد ،هحالت سای گیشی دس داخل یک هشکض سای گیشی

 . ًظوی ُب چگًَْ پبسخ هی دُذ ثش اػتجبس اًتخبثبت تأثیش خْاُذ گزاضت

 

  ،ى هستمل اًتخبثبتکبُص تملت اص سْی کویسیْ تذثیش ثشای ثب اضبسٍ ثَ اتخبر چٌذیي  اًستیتیْت دهْکشاتیک هلی

ثیبى داضت کَ آهبدگی ُبی اهسبل کویسیْى هستمل اًتخبثبت ثِجْد چطوگیش ًسجت ثَ اًتخبثبت گزضتَ سا ًطبى هی 

 هظٌْى 1388هسؤل پیطیي اًتخبثبتی کَ ثَ دست داضتي دس تملت دس سبل  6،000ایي تذاثیش ثشکٌبسی تمشیجب . داد

لذست هحلی اص  آًِب  دّسکشدى هٌظْسؼض هسؤالى ّلسْالی اًتخبثبت ثَ ّ جب ثَ جبیی هسؤالى ّالیتی ّ ثثْدًذ، 

اص هیبى ثشدى اهکبى اًتمبل ثشگَ ُبی سای اص یک هحل سای گیشی ثَ هحل سای گیشی دیگش ، سّاثظّ ضجکَ ُبی 

   . هی ضْد ضبهلسا  ،ثشای کطف ثِتش تملتسای دس اّساق خبظ شیبل ّ لشاسدادى ضوبسٍ ُبی س

 

ثی اػتوبدی  ": ثش پبیَ ایي ثیبًیَ. ْکشاتیک هلی اهب گفت کَ چبلص ُبی فشّاًی کوبکبى ّجْد داسداًستیتیْت ده

اًتخبثبتی دس هیبى عیف ّسیؼی اص ضشکت کٌٌذگبى دس اًتخبثبت، ثَ ضوْل کبًذیذاُب، ًسجت ثَ ًِبدُبی فشاگیشی 

 ."ّجْد داسدکوب کبى  سُجشاى ّ فؼبالى احضاة سیبسی، ژّسًبلستبى ّ ثسیبسی اص ضِشًّذاى افغبى

 

آسیت  فطبس سیبسی دس ثشاثشهجٌی ثش ایي کَ کویسیْى هستمل اًتخبثبت ّ کویسیْى ضکبیبت اًتخبثبتی  گستشدٍثبّس 

کَ اًستیتیْت  است اص هطکالتی  خطیثسای دُی  جؼلیاست ّ هْجْدیت تؼذاد ّسیؼی کبست ُبی  پزیش

 . است ٍدهْکشاتیک هلی رکش کشد

 

ثب ّجْد ایي، ًبظشاى . دس ثخص ُبی صیبدی اص کطْس، سای گیشی دس سّص اًتخبثبت ثَ ضکل هٌظن پیص سفت

اًستیتیْت دهْکشاتیک هلی چٌذیي هطکل سا دس ثؼضی اص ثخص ُبی کطْس، اص جولَ کوجْد ثشگَ ُبی سای، 

اًذاصٍ تأثیشی کَ  ایي . هطکالت سًگ ّ تالش ثشای استفبدٍ اص کبست ُبی جؼلی سای دُی، سا ضٌبسبیی کشدًذ

 . هطکالت هوکي است ثش سًّذ اًتخبثبت گزاضتَ ثبضذ سّضي ًیست

 

خطًْت ّ : " دس ثیبًیَ آهذٍ  است کَ. ایي اًستیتیْت تْجَ خْد سا  ثش ّضؼیت اهٌیتی ًیض هؼغْف داضتَ است

ب دس اًجبم هجبسصات اًتخبثبتی خطًْت هبًغ اص کبًذیذاُ ."سًّذ اًتخبثبت سا ضکل داد ی اصُش ثؼذ ،تِذیذ ثَ خطًْت

، گزاضتهشاکض سای گیشی تأثیش  تؼییيدس ثؼضی اص ثخص ُبی کطْسضذ، هبًغ اص استخذام هسؤالى اًتخبثبتی ضذ، ثش

داخلی ّ ثیي الوللی ّ ًیض ًبظشاى هشکض سای گیشی گشدیذ ّ ًبظشاى  1،000هبًغ اص اًجبم سای گیشی دس ثیص اص 

 . ثبصداضتیبسی اص هحالت سای گیشی اص سسیذى ثَ ثس سا کبًذیذاُب

 

 :ایي پیطٌِبدُب ػجبستٌذ اص. ثؼض پیطٌِبدات ثشای ثِجْد پشّسَ اًتخبثبتی است دسثشگیشًذٍایي ثیبًیَ 

  اص جبًت حبهیبى اػوبل ضذٍ حکْهت افغبًستبى ثبیذ جشاین هشثْط ثَ اًتخبثبت ، ثَ ضوْل خطًْت

هْسد  ّ لْیببدٍ اص کبست ُبی سای دُی،  سا تحمیك کٌذ کبًذیذاُب ّ سؤاستفبدٍ یب تالش ثشای سؤاستف

 . پیگشد لبًًْی لشاس دُذ

  ّلسی جشگَ ثبیذ گبم ُبیی سا ثشای هغوئیي ضذى اص استمالل کویسیْى هستمل اًتخبثبت ّ کویسیْى

 . ضکبیبت اًتخبثبتی ثشداسد

  حل اص تػذیك ًتبیج اًتخبثبت هٌ ایي کَ ثؼذ ًَ کویسیْى ضکبیبت اًتخبثبتی ثبیذ ثَ ًِبد دایوی تجذیل ضْد

 گشدد

  کویسیْى ضکبیبت اًتخبثبتی ثبیذ هغوئیي ضْد کَ دفبتش ّالیتی کویسیْى ضکبیبت اًتخبثبتی عشصالؼول ُبی

 . کٌٌذهی گیشًذ ّ ثَ ضیٍْ ضفبف ػول هی دسپیص  ساهطبثِی 

 یب کتبة ثجت هذًی ثبیذ تِیَ ضْد/ثجت ًبم سای دٌُذگبى ّ لیمیفِشست د . 

  ُبی ثشای سیستن سای ّاحذ غیشلبثل اًتمبل ثبیذ ثشسسی ضْدثذیل 

 الذاهبتی ثبیذ ثشای تضویي دستشسی ثیطتش صًبى ثَ هحالت سای گیشی اتخبر ضْد 

 اهٌیت ثیطتش ثشای ًبهضداى صى الصم است 



 ّلسی جشگَ ثبیذ یک ثبصًگشی جبهغ اص پشّسَ اًتخبثبتی اًجبم دُذ 

 

 

 

ش ثیص سبلَ  ایي اًستیتیْت دس هْسد ًظبست ث 25تجشثَ  ثش  دهْکشاتیک هلی  ُیئت ًبظش ثش اًتخبثبت اًستیتیْت

اًتخبثبت دس سشاسش جِبى ّ ُوچٌیي تجشثَ لبثل تْجَ آى ساجغ ثَ  فؼبلیت ُبی هشثْط ثَ اًتخبثبت دس  200 اص

فغبًستبى آغبص دس ا 2002 اًستیتیْت دهْکشاتیک هلی فؼبلیت ُبی خْیص سا دس اّایل سبل. استْاس استافغبًستبى 

هجوْع دسغذ  68) ذایکٌذ  1700اص   صیث یسا ثشا  یآهْصض یٌبسُبیسو یهل کیهْکشاتد ْتیتیاًست. کشد

دسغذ  62) صى  یذایکبًذ 240اص  صیّ ث یبسیاحضاة س یسا ثشا یثشگضاس کشدٍ ّ آهْصش ُب( ًبهضداى اًتخبثبتی

اًتخبثبت آصاد ّ ػبدالًَ افغبًستبى، کَ  بدیثٌ یاثش یفٌ یُب کوک،  اًجبم دادٍ است  ّ (کبًذیذای صى هجوْع

آهْصش ُبی سا ثشای  ْتیتیاًست ایي. ثبضذ، فشاُن آّسد یه طْسًبظش ثشاًتخبثبت دس ک یسبصهبى داخل يیثضسگتش

سّص اًتخبثبت  یُب تیدس هْسد فؼبلایي ًبظشاى . ثشگضاس کشد ًیض دس سشاسش کطْس ذاُبیکبًذ ًبظش  35،000

 . گضاسش دادًذ

 

اًستیتیْت دس افغبًستبى اص سْی اداسٍ تْسؼَ ثیي الوللی ایبالت هتحذٍ توْیل هی  اًتخبثبت ثشًبهَ ُیئت ًبظشاى

 . ضْد

 

 یبفت ایٌجبًسخَ کبهل ایي ثیبًیَ سا هی تْاى دس 

 

دس هْسد هؼلْهبتی سا   ,www.afghanistanelectiondata.org,تی اًستیتیْت دهْکشاتیک هلی سبیت اًتشً

 . فشاُن هی کٌذ 1388ّ  1384، 1383ّ تحلیل دادٍ ُبی اًتخبثبت افغبًستبى اص سبل  تجییي

 

 

ثشای تمْیت ّ حوبیت اص ًِبدُبی  است کَ ای سبصهبى غیش اًتفبػی ّ غیش حضثیاًستیتیْت دهْکشاتیک هلی، 
دس سشاسش  حکْهت،دس ضفبفیت ّ پبسخگْیی تشّیج اص عشیك ثلٌذثشدى سغح هطبسکت ضِشًّذاى، دهْکشاتیک 

 www.ndi.org : سبیت هشاجؼَ کٌیذ ثشای کست  اعالػبت ثیطتش ثَ ایي. فؼبلیت هی کٌذ جِبى
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