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در قبال انتخابات رياست جمهوری و شورا های ) NDI(اعالميۀ مقدماتی هئيت ناظرين بين المللی انستيتوت دموکراتيک ملی 
 1388واليتی سال 

 1388 اسد 31کابل، 

ت در قبال انتخابات رياس) NDI(اين اعالميۀ مطبوعاتی توسط هئيت نماينده گان ناظرين بين المللی انستيتوت دموکراتيک ملی 
 31 الی 25اين هئيت نماينده گان از تاريخ . هجری خورشيدی تهيه گرديده است1388 اسد سال 20جمهوری و شورا های واليتی 

گری هارت، سناتور اسبق اياالت متحدۀ :  در کابل حضور داشته و در ترکيب اين هئيت افراد ذيل شامل بودند1388اسد سال 
زارت خارجۀ اياالت متحده در قبال امور آسيای جنوبی؛ جون منلی، معاون اسبق امريکا؛ کارل اندرفورت، سکرتر اسبق و

صدراعظم و وزيرامور خارجۀ کانادا؛ نورا اوون، وزير اسبق عدليۀ آيرلند؛ کارين ون هيپل، رئيس پروژه اعمار مجدد کشور 
 معاون رئيس اجرائيه جامعه آسيايی؛ جامی متزل، های بعد از جنگ و عضو ارشد مرکز مطالعات استراتيژيک و بين المللی؛

؛ و پيتر مانيکاس، رئيس برنامه های آسيايی انستيتوت دموکراتيک )NDI(کنيت والک، رئيس عمومی انستيتوت دموکراتيک ملی 
تمويل گرديده ) USAID(بودجه اين ماموريت نظارتی توسط اداره توسعه بين المللی اياالت متحده . شامل ميباشند) NDI(ملی 
 . تاس

، را از رفتن به بعضی از )NDI(اوضاع امنيتی در افغانستان تمام گروپ های نظارتی، و منجمله انستيتوت دموکراتيک ملی 
با وجود اين چالشه ها، .  در روز انتخابات باز داشت– خصوصًا بعضی از مناطق جنوبی و جنوب شرقی –مناطق اين کشور 

 ناظر کوتاه مدت و دراز مدت داخلی و بين المللی را به مناطق 100ا بيشتراز توانست ت) NDI(انستيتوت دموکراتيک ملی 
در ترکيب ناظرين بين المللی اين هئيت کارکنان بر حال و اسبق دولتی، نماينده گان احزاب سياسی . مختلف افغانستان اعزام دارد

 کشور افريقايی، آسيايی، 11دموکراسی و روشنفکران و کارمندان انتخاباتی، قانونگذاران، نماينده گان سازمان های حقوق بشرو 
ناظرين روز انتخابات انستيتوت دموکراتيک ملی . آستراليای، اروپای، شرق ميانه، و امريکای شمالی و جنوبی شامل بودند

)NDI ( ظارتی يافته های اين هئيت ن.  محل رای دهی را مورد نظارت قرار دادند500 واليت اعزام شده و در حدود 19در
 نفری ناظرين دراز مدت داخلی و بين المللی که در مراکز ساحوی در سرتاسر افغانستان مستقر بودند، به 27بوسيلۀ تيم 

. اين ناظرين دراز مدت از ماه جوالی بدين طرف روند انتخابات را مورد نظارت و ارزيابی قرار داده اند. مرکزگزارش داده شد
، در عين حال، از ارتباطات مستمر اين سازمان با سازمان های داخلی )NDI(وت دموکراتيک ملی برنامه نظارت انتخابات انستيت

قبل از تدوير انتخابات، . غير حزبی که به تعداد هزاران ناظر را در سرتاسر کشور اعزام نموده اند نيز بهره مند گرديده است
ان رياست جمهوری و شورا های واليتی، رهبران احزاب با عدۀ کثيری از کانديد) NDI(هئيت انستيتوت دموکراتيک ملی 

سياسی، کميسيون نظارت رسانه ها، کارمندان دولتی، نماينده گان کميسيون مستقل انتخابات، سازمان های غير دولتی داخلی و بين 
ننده جلسات و نشست المللی، گروپ های زنان، ناظرين انتخاباتی داخلی و همچنان اعضای جامعه دپلوماتيک و مراجع تمويل ک

 . های را برگزار نمود

 پروسه های دموکراتيک در افغانستان و تهيۀ يک انکشافهدف عمدۀ اين هئيت، ابراز حمايت های متداوم جامعه جهانی از 
) NDI( انستيتوت دموکراتيک ملی . اسد رياست جمهوری و شورا های واليتی افغانستان ميباشد29ارزيابی بيطرفانه از انتخابات 

 . فعاليت های خود را براساس قوانين نافذۀ افغانستان و اعالميۀ اصول نظارت بين المللی انتخابات راه اندازی نموده است

هئيت باور دارد که تنظيم نتايج تا به حال تکميل نگرديده است، نتايج رسمی بايد اعالن گردند و شکايات و اعتراضات انتخاباتی 
 با در نظر داشت ملحوظات امنيتی. در مطابقت با قوانين نافذه افغانستان به آنها رسيده گی صورت گيردبايد مدنظر گرفته شده و 

د زيرا امکان وقوع تخطی های انتخاباتی در آن نواحی که برای ناظرين ن خيلی ها حايز اهميت ميباش، اين مسايلافغانستان در
الت تا هنگامی که نتايج انتخاباتی بصورت دقيق مورد تحليل و تجزيه کمتر قابل دسترس ميباشد، بيشتر بوده و وسعت اين مشک

روی اين ملحوظ، هئيت قصد ندارد تا ارزيابی نهايی روند انتخابات را در  . قرار نگيرند، بصورت درست آشکار نخواهند گرديد
ثريت مطلق آراء را به دست بياورند، از طرف ديگر، در صورتيکه هيچکدامی از کانديدان نتوانند که اک. اين زمان ارايه بدارد

درنهايت، اين مردم افغانستان هستند که با اعتبار بودن اين انتخابات را تعيين . انتخابات برای بار دوم راه اندازی خواهد گرديد
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 نهايی خود را گزارش) NDI(اعالميه بعدی در مقطع زمانی بعد از انتخابات انتشار يافته و انستيتوت دموکراتيک ملی . مينمايند
 . بعد از تکميل روند انتخابات به دست نشر خواهد سپرد

I. مرور اجمالی 
، افغانان برای بار دوم در تاريخ اين کشور به پای صندوق های رای رفته و آرای خود را 1388 اسد سال 29به تاريخ 

اين انتخابات . رای دهی ريختندبه خاطر انتخاب رئيس جمهور و نماينده گان شورا های واليتی کشور به صندوق های 
اولين انتخابات آزادی ميباشد که توسط نهاد های افغانی تنظيم و راه اندازی گرديده و آماده گی های الزم برای راه 
اندازی آن در حالی صورت گرفت که نبرد ها با مخالفين مسلح کشور در واليات جنوبی و شرقی کشور مشهود بوده 

هر قدری که روز انتخابات نزديک تر . ساير نواحی اين کشور به اوج  خود رسيده استوخشونت های فراگير در 
گرديد، به همان پيمانه فعاليت های طالبان افزايش کسب نموده و باعث ايجاد اخالل در روند انتخابات از طريق تحريم 

با وجود تهديدات و خشونت . شان گرديدانتخابات، تهديد و ارعاب رای دهنده گان و اعمال خشونت با کانديدان و حاميان 
شهروندان افغانستان عالقۀ مفرطی را در قبال های فزاينده، کانديدان به مبارزات انتخاباتی فعال خود ادامه داده و 

درروز انتخابات،  خشونت های فزاينده بيشتر روی مراکز رای دهی و . اشتراک در انتخابات از خود به نمايش گذاشتند
با وجود همۀ اين مشکالت و چالش ها، افغان ها در سرتاسر کشور به .  رای دهنده گان متمرکز گرديده بودبعضَا روی

مردم افغانستان يک شجاعت خارق العاده را از خود به نمايش گذاشته و . پيمانۀ وسيع در روند انتخابات اشتراک نمودند
ق دادن کشور به طرف يک دموکراسی فراگير بيشتر مصمم بر تصميم خود در قبال راه اندازی يک انتخابات سالم و سو

 .گرديدند
نحوه های مختلف در حصص مختلف کشور مشاهده نمودند که انتخابات به ) NDI(ناظرين انستيتوت دموکراتيک ملی 

ماندهی نمايند،  در آن نواحی که افغان ها قادر بودند تا انتخابات را بدون کدام خشونت و يا تهديد ساز.راه اندازی گرديدند
در اکثر واليات شمالی، غربی و نواحی مرکزی کشور، انتخابات به شکل نسبتًا صلح آميز . روند بصورت ُکل منظم بود

در اکثر واليات جنوبی، جنوب شرقی و در بعضی واليات مرکزی، مانند لوگر و وردک، خشونت های . تدوير گرديدند
در بعضی نواحی مشخصی که انتخابات راه اندازی گرديدند، تهديدات مفرط فراگير روند انتخابات را مختل ساخته و 

نبود ناظرين و مشاهدين . ميزان اشتراک مردم در پروسه رای دهی، به خصوص ميزان اشتراک زنان ، را متاثر ساخت
و خشونت ها تاثير قابل با آنهم، با وجوديکه تهديدات . اين نواحی را تحت سوال قرار ميدهد انتخابات در کيفيت، ارزيابی 

مالحظۀ را روی انتخابات از خود به جا گذاشتند، آنچنانی که اکثر افراد کشور هراس داشتند، خشونت ها باعث توقف و 
 . يا اخالل جدی در روند انتخابات نگرديدند

 . داشتند در مطابقت کامل با اصول دموکراسی قرار1388نحوۀ راه اندازی و جنبه های مختلف انتخابات سال 
و زنان، تحت رژيم طالبان، ، تجربه اساسی را از دموکراسی نداشته  تقريبًا هفت سال قبلافغانستان، قبل از سقوط طالبان

 2 کانديد، به شمول 38، 1388در انتخابات سال . از تمام جنبه های سياسی و اقتصادی کشور منزوی گرديده بودند
 زن بخاطر به دست آوردن ُکرسی 326مهوری با هم به رقابت پرداخته و کانديد زن، به خاطر احراز پست رياست ج

های شورا های واليتی با هم پای رقابت نشستند، که اين رقم اشتراک زنان در انتخابات شورا های واليتی دور قبلی به 
انتخاباتی فعاالنه و پر ساز مبارزات ولی با وجوديکه نتايج انتخابات تا هنوز تعيين نگريده است، .  نفر بالغ ميگرديد285

همه پرسی های که از مردم قبل از تدوير انتخابات و برگ کانديدان رياست جمهوری و شورا های واليتی وهمچنان 
نظام سياسی افغانستان، بيشتر از آنچه اکثر مردم توقع داشتند، بيشتر در هر سطح،  ،صورت گرفت نمايانگر آن است که

های مقدماتی انتخابات رياست جمهوری، اکثر کانديدان برجسته از خطوط نژادی و قومی سنتی در روند . رقابتی ميباشد
اين کانديدان اکثرًا قادر به آن گرديدند تا . عبور کرده و در تمام نواحی افغانستان دست به مبارزات انتخاباتی زدند
الش های امنيتی بيشتر بودند، فعاليت های اجتماعات وسيع و عالقمند افراد را به خود جلب نمايند؛ در نواحی که چ
از  انتخابات، بطور قابل مالحظه، عاری. مبارزاتی اکثرًا در منازل شخصی حاميان يک کانديد راه اندازی ميگرديدند

بر عالوه، نظر سنجی های گرفته شده . هرگونه برخورد و تصادمات فی مابين حاميان کانديدان رقيب راه اندازی گرديد
 است که اکثريت افغان ها در نظر دارند تا بدون در نظرداشت عاليق نکته افغانستان، بطور مستمر، بيانگر اين از مردم

 . ، به کانديد متعلق به يک قوم ديگر رای بدهند و با تمرکز به اصل شايسه ساالرینژادی و قومی
ن ها و خط مشی های کانديدان صورت تمرکز بيشتر روی مشکالت مردم و پالدر جريان پروسه مبارزات انتخاباتی، 

مبارزات انتخاباتی .  به مالحظه نميرسيدند1384 و 1383ميگرفت که اين نوع مبارزات انتخاباتی در انتخابات های 
رياست جمهوری در نوع خود اولين مبارزات انتخاباتی بود که در آن کانديدان برجسته با هم پای مناظره نشستند که اين 

 گسترده توسط رسانه ها تحت پوشش قرار گرفته و ميليون ها افغان از طريق تلويزيون ها آنرا مناظرات بصورت
برعالوه، در اکثر حصص کشور، انتخابات .  گوش فرا دادنداين مناظراتمشاهده نموده و از طريق راديو ها به 

 به محالت رای دهی فرستاده مواد انتخاباتی در وقت موعود آن. بصورت کل به شکل درست اداره و مديريت گرديد
 بودند، ناظرين داخلی و بين المللی و  تحت آموزش قرار گرفتهشدند، کارمندان محالت رای دهی بصورت درست
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همچنان ناظرين کانديدان از پروسه های انتخابات نظارت داشتند و انتخابات بصورت کل به يک نحوۀ شفاف برگزار 
 . گرديد

ا و نکات مثبت، بعضی از نواقصی نيز در انتخابات به مالحظه رسيد که بخاطر تامين با وجود اينهمه دست آورد ه
بطور مثال، بخاطر بهبود اداره و  .قابليت اعتبار و امانتداری انتخابات های بعدی بايد به آنها رسيده گی صورت گيرد

که دقت کامل در آن صورت دهنده گان يک پروسۀ ثبت نام رای . مديريت انتخابات، به فعاليت های بيشتری نياز ميباشد
نگرفته بود باعث آن گرديد تا افراد برای چندين مراتبه ثبت نام نمايند و يا افراد غير واجد شرايط کارت های رای دهی 
را به دست آورند که اين خود باعث آن گرديد تا اين باور نزد مردم به وجود آيد که تعداد افراد ثبت نام شده به مراتب 

اين حالت امکان تقلب و ساير اشکال سوء رفتار را بيشتر ساخته و . تر از تعداد افراد واجد شرايط رای دهی ميباشدبيش
ساير . را صلب مينمايداطمينان مردم در خصوص امانتداری پروسه های انتخابات و در خصوص نهاد های انتخاباتی 

نات دولتی و رای دهی يک فرد به نماينده گی از چند تن، نيز در اشکال تخطی های انتخاباتی، مانند سوء استفاده از امکا
  . بعضی از قسمت های کشور به مالحظه رسيدند که به اعتبار انتخابات لطمۀ شديدی وارد خواهد نمود

ط بر عالوه، به باور اکثر اشتراک کننده گان کليدی پروسه های انتخابات،  کميسيون مستقل انتخابات، که اعضای آن توس
رئيس جمهور و بدون نظارت های تقنينی و دريافت رای اعتماد از پارلمان کشور، تعيين گرديده اند از استقالليت کامل 

اگر چه اين کميسيون توانست که اکثر مسووليت های خود را به وجه . در خصوص فعاليت های خود برخوردار نميباشد
صرف به فعاليت های آن نه بلکه به مالحظۀ مردم در خصوص انجام دهد ولی با آنهم اعتبار اين کميسيون احسن 

 . بيطرفی آن نيز بسته گی دارد
با وجود تعداد فزايندۀ زنان سهيم در پروسه های سياسی، . حقوق زنان در روند انتخابات به توجه خاص ضرورت دارد

بطور مثال، .  بعمل می آوردبعضی موانعی در فراراه آنها وجود دارد که از مشارکت سياسی کامل شان جلوگيری
کانديدان و فعاالن سياسی زن متداومًا در محراق تهديدات و خشونت ها قرار دارند که اين خود باعث آن ميگردد تا آنها 

کانديدان زن شورا های واليتی، که هئيت با آنها . نتوانند بصورت درست و آزادانه به مبارزات سياسی خود ادامه دهند
توانايی های آنها در خصوص راه اندازی مبارزات انتخاباتی شديدًا انجام داد، خاطر نشان ساختند که مصاحبه های را 

 کافی  تعدادعدم توانايی کميسيون مستقل انتخابات در قسمت استخدام. بوسيلۀ چالش های امنيتی متاثر گرديده است
از علل ميزان پائين شرکت زنان در پروسۀ انتخابات  ميتواند يکی ،کارمندان زن برای پيشبرد امور محولۀ روز انتخابات

زنان هکذا به عملکرد های چون رای دهی به نماينده گی از آنها توسط افراد مرد فاميل های شان  . محسوب گردد
درعين حال، چون موجوديت عکس در کارت ثبت نام زنان اختياری ميباشد، اين خود باعث آن . معروض ميباشند
 . سمت هويت شان تقلب ها و دستکاری های صورت گيردميگردد تا در ق

مشکل تهديدات  .خشونت ها و تهديدات اکثر جنبه های  پروسه های انتخابات را به شکل ديگری تغيير شکل داده است
ل متمرکز بر انتخابات کامًال در کنترول دولت افغانستان و کارمندان انتخاباتی نميباشد ولی برای انکشاف و بقای مراح

ابتدايی پروسه های دموکراتيک کشور، اين نکته خيلی حايز اهميت ميباشد که به خشونت ها و شورش ها متداوم يک 
، يک 1384در نا امن ترين ساحات کشور، تعداد کانديدان شورا های واليتی، به تناسب سال . نقطۀ اختتام گذاشته شود

د مجموعی کانديدان شورا های واليتی يک افزايش ُکلی به اگرچه در تعدا(کاهش قابل مالحظه ای را نشان ميدهد 
نا امنی ها باعث آن گرديد تا کميسيون مستقل انتخابات نتواند، در بعضی از مناطق، کارمندان کافی ). مالحظه ميرسد

للی در قسمت  با در نظر داشت اين مسايل، توانايی ناظرين داخلی و بين الم ودر عين زمان. انتخاباتی را استخدام نمايد
تخطی های انتخاباتی در آنها بيشتر بود نيز بطور قابل مالحظه ای محدود دسترسی به آن حصص کشور که امکان 

 . گرديد
انتخابات ها مبين آن است که ميليون ها افغان عالقمند هستند که مستقيمًا در سير تکاملی سيستم سياسی دموکراتيک 

تازه ترين گام بطرف ايجاد يک نظام سياسی دموکراتيک را تشکيل  1388 اسد انتخابات ماه. سهيم گردندشان کشور 
يک افغانستان . اين هئيت باور کامل دارد که جامعۀ جهانی بايد در اين سفر افغان ها را همکاری های بيشتر نمايد. ميدهد

 .  دموکراتيک و صلح آميز به نفع خود افغان ها و جامعۀ جهانی ميباشد
 

 
II. پيشنهادات 

 
 :پيشنهادات ذيل را ارايه ميدارد) NDI(منحيث جزء از همکاری های بين المللی، انستيتوت دموکراتيک ملی 

 آماده گی ها و نظارت انتخاباتی: الف
 .ولسی جرگه بايد شيوۀ استخدام اعضای کميسيون مستقل انتخابات را دوباره مورد بازنگری قرار دهد .1

نتخابات ، بدون نظارت قوۀ مقننه، توسط شخص رئيس جمهور کشور در حال حاضر، اعضای کميسيون مستقل ا
برای جلوگيری از امکان و يا واقعيت اين امر که اعضای اين کميسيون به جانبداری از يک فرد . تعيين ميگردند
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مشخص فعاليت مينمايند، بهتر است تا قوۀ مقننه از عملکرد قوۀ اجرائيه در خصوص انتخاب کميشنر های اين 
، ولسی 1388د رسال . سيون نظارت نمايد که اين امر مطابقت کامل با عملکرد های جهانی نيزخواهد داشتکمي

 قانونی را به رئيس جمهور کشور ارايه نمود که در آن تصريح گرديده – مجلس نماينده گان شورای ملی –جرگه 
 ولی شخص رئيس  بدست آورندران کشور پارلماتائيدی اعضای کميسيون مستقل انتخابات بايد کميشنر هایبود که 

 قانون اساسی افغانستان، قوۀ مقننه را از 109ماده . جمهور کشور اين قانون پيشنهاد شده را مورد تائيد قرار نداد
 باز ميدارد که روی اين ملحوظ برای فعاليت های تقنينی هتعديل قانون انتخابات در جريان سال اخير دورۀ تقنيني

ولی، در دراز مدت، ولسی جرگه بايد دوباره قانون .  تا باالی انتخابات بعدی تاثير گذار واقع گرددخيلی ناوقت است
انتخابات را مورد بازنگری قرار داده و رئيس جمهور بايد به شکل غير رسمی با قوۀ مقننه در خصوص انتخاب 

 . ، مشوره نمايد1389کميشنر های کميسيون مستقل انتخابات، قبل از برگزاری انتخابات سال 
 .لست ثبت نام موثق و دقيق رای دهنده گان بايد تهيه گردد .2

 لست موثق و دقيق رای دهنده گان يک وسيلۀ عمده برای جلوگيری از تخطی های انتخاباتی و کمک با کميسيون 
نام فعلی رای باور تمام بر آن است که شيوۀ ثبت . مستقل انتخابات در راستای تهيۀ اوراق رای دهی تلقی ميگردد

دهنده گان کامًال نادرست و غير موثق ميباشد؛ در بعضی از واليات، تعداد رای دهنده گان ثبت نام شده به مراتب 
موجوديت کارت های ثبت نام جعلی و موجوديت چندين کارت ثبت . بيشتر از نفوس مجموعی همان واليت ميباشد

 . عتماد مردم نسبت به روند انتخابات را شديدًا خدشه دار نمايندنام نزد   يک شخص، از مواردی اند که ميتوانند ا
 احصائيۀ نفوس افغانستان بايد به اسرع وقت جمع آوری گردد .3

ارقام موثق از نفوس افغانستان جهت تخصيص مناسب کرسی های پارلمان، تعيين  حدود مرزهای ولسوالی ها، 
وگرام های انکشافی و کمک با کارمندان انتخاباتی در همکاری با کارمندان دولتی در خصوص برنامه ريزی پر

 موافقتنامۀ بن IIIضميمۀ . دپنداشته ميشوخصوص سازماندهی و ترتيبات انتخابات ها خيلی ها حايز اهميت فراوان 
ع  ميالدی، از سازمان ملل متحد تقاضا مينمايد تا يک سرشماری از نفوس افغانستان را به اسر2001منعقدۀ سال 

قرار بود يک . اه اندازی نمايد ولی تا هنوز کدام سرشماری از نفوس افغانستان صورت نگرفته استوقت ر
باالثر چالش های امنيتی، اين سرشماری تا مدت نامعلومی   راه اندازی گردد، ولی 1387احصائيه گيری در سال 

 .  صورت ميگيرددر حال حاضر، تخمين نفوس کشور توسط ادارۀ احصائيه مرکزی. به تعويق افتاد
جامعه جهانی، در مشارکت با دولت افغانستان ، بايد بطور عاجل آماده گی های الزم برای انتخابات سال آينده را  .4

 .روی دست گيرد
، آماده گی های ناچيزی صورت گرفته 1388،  بخاطر راه اندازی انتخابات سال 1388الی  1384  های سالبين
خابات، راه اندازی آماده گی های الزم برای انتخابات را شديدَا تحت تاثير قرار داد خال ها و تعويق تمويل انت. است

که اين آماده گی ها مشمول استخدام و آموزش کارمندان انتخاباتی، پروژه های آگاهی رای دهنده گان و ايجاد حمايت 
برنامه ريزی ، 1389ات پارلمانی سال با تعيين دقيق تاريخ تدوير انتخاب.  ميباشندکميسيون شکايات انتخاباتیها از 

 و انتخابات های قبلی بايد جدًا 1388ها بايد به اسرع وقت آغاز گرديده و مسايل آموخته شده از انتخابات های سال 
 . مد نظر گرفته شوند

 
 طرح و راه اندازی انتخابات . ب

 
 . بت نام و مراکز رای دهی را بهبود ببخشدکميسيون مستقل انتخابات بايد  شيوۀ استخدام کارمندان زن در مراکز ث .5

کميسيون مستقل انتخابات در راستای استخدام کارمندان زن برای مراکز ثبت نام و مراکز رای دهی زنانه به 
 نزديک گرديد، کميسيون مستقل انتخابات اذعان 1388هنگامی که انتخابات سال . مشکالتی زيادی مواجه گرديد

حالت رای دهی زنانه، اين کميسيون توانسته است کارمندان انتخاباتی زن را استخدام م% 30نمود که صرف برای 
نميخواهند که هويت خود را به مردان بيگانه آشکار بسازند، لحاظا بخاطر افغان چون از لحاظ فرهنگی، زنان . نمايد

ر مراکز ثبت نام و تامين حقوق زنان در خصوص اشتراک در پروسه های انتخابات، موجوديت کارکنان زن د
 .  مراکز رای دهی حتمی و ضروری تلقی ميگردد

 اشتراک کميسيون شکايات انتخاباتیتمام کانديدان انتخاباتی بايد عميقًا تشويق و متقاعد شوند تا در برنامه های  .6
 .ورزيده و از مقررات مبارزات انتخاباتی و روند ثبت اعتراضات و شکايات آگاهی کامل حاصل نمايند

کثر کانديدان آگاهی کافی از پروسه های انتخاباتی نداشته و اين نقيصه باعث بروز تخطی های انتخاباتی و ا
يک آگاهی بهتر از نقش و مسووليت ها ميتواند که کانديدان را . انصراف نا وقت کانديدان از روند انتخابات ميگردد

 .  ببخشددر قسمت راه اندازی مبارزات انتخاباتی آماده گی های بهتر
 يک کميسيون مستقل بايد ايجاد گردد تا مناظرات کانديدان را سازماندهی نمايد .7
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اين مناظرات .  سه مرتبه در مناظرات جدی اشتراک ورزيدنددر نزديکی انتخابات، کانديدان رياست جمهوری
ونی، تمام کانديدانی که از بدبختانه، در دو مناظرۀ تلويزي. توسط رسانه های خبری جداگانه سازماندهی گرديده بودند

ايجاد يک کميسيون مستقل، اعتماد کانديدان را در خصوص . آنها دعوت بعمل آمده بود حضور به هم نرسانيدند
 . بيطرفی مناظرات افزايش بخشيده و اشتراک وسيع تر کانديدان را تضمين مينمايد

 پولی کافی را جهت استخدام کارمندان و راه  بايد وجوهکميسيون شکايات انتخاباتیکميسيون مستقل انتخابات و  .8
 . اندازی برنامه های آموزشی برای آنها حاصل نمايند

 کارمندان کميسيون شکايات انتخاباتی نزديک گرديد، کميسيون مستقل انتخابات و 1388هنگامی که انتخابات سال 
بر عالوه، وجوه پولی برای . بلی نداشتندجديدی را استخدام نمودند که در راه اندازی و مديريت انتخابات تجربۀ ق

اداره و مديريت انتخابات بعد از سپری شدن وقت طوالنی در اختيار اين کميسيون ها قرار گرفت که اين خود باعث 
پالنگذاری های انتخابات سال . آن گرديد تا وقت کافی برای برنامه ريزی و تطبيق برنامه های آموزشی باقی نماند

همين حاال آغاز گردد که اين خود نيازمند آن است تا جامعه جهانی و دولت افغانستان منابع مورد نياز  بايد از 1389
 . اين سازمان ها را به اسرع وقت در اختيار شان قرار دهند

وجوه پولی برنامه های آگاهی رای دهنده گان بايد افزايش يافته و کوشش های بيشتر صورت گيرد تا رای دهنده  .9
 .حت پوشش بيشتر اين برنامه ها قرار گيرندگان زن ت

کميسيون مستقل انتخابات يک کمپاين وسيع آگاهی عامه را از طريق رهبران مذهبی، نمونه های اوراق رای دهی و 
با وجود اينهمه کوشش ها، افرادی که در ساحات دوردست .  راديويی و تلويزيونی راه اندازی نمودۀبرنامه های ويژ
گی دارند از اين برنامه های آکاهی عامه مستفيد نگرديدند زيرا اين ساحات کمترين دسترسی به روستايی زنده 

در عين حال، کميسيون مستقل . رسانه ها را داشته و پيام های موجود در اين برنامه ها به همچو افراد نميرسيد
 در مناطق نا امن کشور، استخدام انتخابات قادر نبود تا کارکنان زن را برای راه اندازی همچو مقاصد، خصوصًا

 . نمايد
 . يک تاريخ نهايی واضح برای انصراف کانديدان بايد تعيين گردد .10

 شاهد انصراف بعضی از کانديدان حتی تا شب انتخابات نيز بود که اين  خود خيلی ناوقت بود 1388انتخابات سال 
ت باعث آن گرديد تا تعدادی از حاميان اين کانديدان اين حال. تا اسامی اين کانديدان از اوراق رای دهی حذف گردد

از اين انصراف آگاهی حاصل ننموده و دقيقًا واضح نگردد که آرای انداخته شده برای اين کانديدان چگونه در 
در عين حال کميسيون مستقل انتخابات . مراکز رای دهی وشمارش از جمع اوراق رای دهی با اعتبار جدا گردند

ه برای چاپ اوراق رای دهی به روی هر کانديد مقادير هنگفتی پول به مصرف رسيده است که اگر اين ادعا دارد ک
 ضياع مقادير هنگفت پول جلوگير بعمل آمده يکطرف ازد ازنانصراف ها قبل از چاپ اوراق رای دهی صورت گير

تعيين يک . ظر خود را پيدا نمايندد تا کانديد مورد ني گرد خواهند قادر به آسانیو از طرف ديگر رای دهنده گان
 . تاريخ نهايی برای انصراف کانديدان، هر نوع مشکالت در اين زمينه را برطرف خواهد ساخت

 . ولسی جرگه بايد بديل های سيستم رای واحد غير قابل انتقال را مورد بازنگری قرار دهد .11
، 1388ی، در انتخابات شورا های واليتی سال  قبل هایدورهشورا های واليتی و پارلمانی همانند انتخابات های 

اگر چه سيستم رای واحد غير . سيستم رای واحد غير قابل انتقال، باعث به ميان آمدن تعداد کثيری از کانديدان گرديد
قابل انتقال بعضی فوايد مختص به خود مانند اداره و مديريت نسبتًا ساده و ايجاد فرصت برای کانديدان مستقل را 

اطر موفقيت را خيلی اين سيستم فيصدی آرای بدست آمده بخ:  ولی اين سيستم دارای نواقص بيشمار ميباشددارد
در انتخابات شورا های واليتی و پارلمانی قبلی، يک کانديد ميتوانست با به دست آوردن کمتر از يک (  پائين آورده

.  سياسی را در روند انتخابات  کاهش ميبخشدو اشتراک احزاب) فيصد آراء، يک کرسی را در کابل اشغال نمايد
 رونما گردد ولی با آنهم 1389اگرچه فعًال خيلی ناوقت است تا هر نوع تغيير در اين سيستم برای انتخابات سال 

بازنگری مناسب بودن سيستم رای واحد غير قابل انتقال بايد در اولويت های کاری دوره تقنينی بعدی قوه مقننه قرار 
 . گيرد

 مجددًا تشکيل گرديده و منابع مورد 1388 بايد به اسرع وقت بعد از ختم انتخابات سالکميسيون شکايات انتخاباتی .12
 . نياز جهت آماده گی برای انتخابات ولسی جرگه سال آينده در اختيار آن کميسيون قرار داده شود

 روز بعد از اعالن نتايج 30های خود الی  بايد به فعاليت کميسيون شکايات انتخاباتیبر اساس قانون انتخابات، 
 وقت کافی در اختيار نداشت 1388برای انتخابات سال جهت آماده گی اين کميسيون . رسمی انتخابات خاتمه ببخشد

و قادر نبود تا بطور مناسب کارمندان خود را آموزش داده و معلومات کامل در قسمت پروسه درج اعتراضات و 
کميسيون به خاطر اينکه .  ه مدت کافی قبل از روز انتخابات در اختيار مردم قرار دهدشکايات انتخاباتی را ب

 بتواند بطور کامل آماده گی های الزمی برای انتخابات ولسی جرگه سال آينده را روی دست شکايات انتخاباتی
 . ود را آغاز نمايدبگيرد بايد بطور عاجل تشکيل مجدد داده وجوه پولی کافی را در اختيار و فعاليت های خ
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 نقش رسانه ها. ج
 

 يک قانون جديد رسانه ها در  خصوص مستقل بودن و بيطرفی رسانه های دولتی بايد نافذ گردد  .13
 نشراتی خدمات عامه تبديل نمايد که مسووليت سبايد راديو تلويزيون ملی افغانستان را به يک آژاندولت افغانستان 

محتويات برنامه های آن بايد منعکس کنندۀ تنوع و گوناگونی افراد و . گرددار پخش پروگرام های عامه را عهده د
 به تصويب رسيد 1388مستقل بودن آن بايد در قانون رسانه ها که توسط لويه جرگه در سال . نواحی افغانستان باشد

 . تصريح گردد ،ولی رئيس جمهور کشور آنرا توشيح ننمود
 و کميسيون رسانه ها بايد اصول رفتاری رسانه ها را ون شکايات انتخاباتیکميسي کميسيون مستقل انتخابات،  .14

 رعايت نمايند
 و کميسيون کميسيون شکايات انتخاباتیاصول رفتاری رسانه ها تصريح ميدارد که کميسيون مستقل انتخابات، 

يطرفی، موثق بودن، هنگام مشاهده تخطی از احکام اين اصول رفتاری، مانند مواردی که برسانه ها ميتوانند 
اين ارگان ها .  تعزيراتی را روی همچو رسانه ها وضع نمايند،عادالنه بودن و تساوی حقوق را زير سوال قرار دهد

 به شمول رسانه –بايد اقدامات جدی را روی دست گرفته و تعزيرات و اقدامات مناسب را در برابر تمام رسانه ها 
 .   اعمال نمايند–طی مينمايند های دولتی که از اين اصول رفتار تخ

 
 امنيت. د

 
 .  روی دست گرفته شوند1389برنامه ريزی های امنيتی بايد به اسرع وقت برای راه اندازی انتخابات سال   .15

 را تغيير شکل داده است که از ميان ميتوان از توانايی های 1388چالش های امنيتی اکثر جنبه های انتخابات سال 
استخدام و اعزام کارکنان کميسيون مستقل انتخابات،  راه اندازی مبارزات انتخاباتی سرتاسری، کانديدان در قبال

ناظرين داخلی و مشاهدين بين المللی انتخاباتی و تامين حقوق زنان در خصوص اشتراک همه جانبه در پروسه های 
ده نيازمند همکاری همه جانبۀ اردوی برنامه ريزی برای تامين امنيت انتخابات پارلمانی سال آين. سياسی نام برد

 انتخابات برای موفقيت تامين امنيت . ملی، پوليس ملی، وزراتخانه های ذيربط و همچنان جامعۀ جهانی ميباشد
 . خيلی حياتی تلقی ميگردد  کشورپارلمانی سال آينده و تحکيم ثبات

 را روی دست گرفته و هنگامی که انتخابات کميسيون مستقل انتخابات بايد ارزيابی امنيتی تمام مراکز رای دهی .16
 . نزديک ميگردد بايد بطور مقطعی امنيت ساحات مجاور مراکز رای دهی را بازنگری نمايد

 بازنگری جامع مناطق مراکز رای دهی را راه اندازی 1388تا نزديکی انتخابات سال کميسيون مستقل انتخابات 
امين تدابير امنيتی مناسب برای هر مرکز رای دهی ضرورت بوده و نياز به آماده گی های بيشتر جهت ت. ننموده بود

 موجود است تا وقت کافی در اختيار اين کميسيون قرار داده شود تا کارمندان انتخاباتی کافی را استخدام نمايد
 . صرف ارگان های امنيتی ملی افغانستان بايد تامين کنندۀ امنيت مراکز رای دهی باشند .17

دی استفاده از کندک های قومی و مليشه ها برای تامين امنيت مراکز رای دهی يک مسئلۀ بحث بر طرح پيشنها
در قسمت کارکرد های اين مليشه ها يک عدم شفافيت موجود بود و روابط آنها با ساير ارگان های امنيتی . انگيز بود

 . ورت درست واضح نبودمانند پوليس ملی، اردوی ملی و يا نيرو های امنيتی بين المللی نيز بص
 

III. ساختار انتخابات 
 

 چارچوب حقوقی انتخابات 
 افغانستان، قانون 1383چارچوب حقوقی که انتخابات افغانستان را تنظيم مينمايد عمدتًا متشکل از قانون اساسی سال 

جرای رئيس انتخابات، قانون تشکيالت کميسيون مستقل انتخابات، قانون احزاب سياسی، فرامين تقنينی مرعی اال
 . جمهور و قواعد و مقررات کميسيون مستقل انتخابات ميباشند

فصل اول قانون اساسی افغانستان موافقتنامه ها و معاهدات بين المللی ، به شمول اعالميۀ جهانی حقوق بشر، را به 
خواست مردم "که  اعالميۀ جهانی حقوق بشر صراحت دارد 21ماده . رسميت شناخته و به آنها احترام قايل ميشود

اساس صالحيت های يک دولت را تعيين مينمايد که اين خواست بوسيلۀ انتخابات های دوره ای و واقعی تمثيل 
افغانستان عمده ترين اسناد بين المللی در خصوص معيارات جهانی انتخابات را به تصويب رسانيده و يا ..." ميگردد

ساسی افغانستان تامين حقوق بنيادی افراد و فعاليت های ضروری فصل دوم قانون ا. مورد امضاء قرار داده است
برای راه اندازی انتخابات های که در مطابقت به معيارات جهانی قرار داشته باشند را مورد تضمين قرار ميدهد که 

و آزادی آزادی بيان، آزادی ايجاد اجتماعات، آزادی سفر " انتخاب کردن و انتخاب شدن"از جملۀ ميتوان از حقوق 
 61ماده .  قانون اساسی حکم به ايجاد يک کميسيون مستقل انتخابات ميدهد156ماده . تشکيل احزاب سياسی نام برد
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اگر در دور اول . قانون اساسی صراحت دارد که انتخابات رياست جمهوری بايد هر پنج سال بعد برگزار گردد
 فيصد آراء نگردد، در ظرف دو هفته بعد از 50تر از بيشانتخابات هيچ يک از کانديدان موفق به بدست آوردن 

اعالن رسمی نتايج انتخابات دور اول، دور دوم انتخابات برگزار ميگردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديدانی که 
ا  قانون اساسی، انتخابات شور138مطابق ماده . بيشترين آراء را در دور اول به دست آورده اند ، شرکت مينمايند

 . های واليتی بايد هر چهار سال بعد برگزار گردد
 رئيس جمهور و قانون انتخابات 23تشکيل و صالحيت های کميسيون مستقل انتخابات در فرمان تقنينی نمبر 

اين کميسيون . کميسيون دارای هفت عضو ميباشد که توسط شخص رئيس جمهور تعيين ميگردد. صراحت دارد
کميسيون دارای يک داراالنشاء . و نظارت از آماده گی های انتخابات را به عهده داردمسووليت ايجاد پاليسی ها 

 .  دفاتر واليتی ميباشد34ميباشد که رياست آنرا يکی از کارمندان ارشد انتخاباتی به عهده داشته و دارای 
 مورد استفاده قرار –يتی و شورا های وال) پارلمان(  ولسی جرگه –سيستم انتخاباتی که برای انتخابات قوۀ مقننه 

ميگيرد عبارت از سيستم رای واحد غير قابل انتقال ميباشد که در آن هر رای دهنده حق دارد رای خود را صرف 
اين سيستم يک سيستم نا معمول ميباشد؛ برعالوۀ افغانستان، . برای يک کانديد در يک حوزۀ انتخاباتی استعمال نمايد

همانند انتخابات های . اردن، جزيره پکتارين و وانواتو: مورد استفاده قرار ميگيرداين سيستم در سه کشور ديگر 
، سيستم رای واحد غير 1388شورا های واليتی و پارلمانی دوره های قبلی، در انتخابات شورا های واليتی سال 

احد غير قابل انتقال بعضی اگر چه سيستم رای و. قابل انتقال، باعث به ميان آمدن تعداد کثيری از کانديدان گرديد
فوايد مختص به خود مانند اداره و مديريت نسبتًا ساده و ايجاد فرصت برای کانديدان مستقل را دارد ولی اين سيستم 

در ( اين سيستم فيصدی آرای بدست آمده بخاطر موفقيت را خيلی پائين آورده : دارای نواقص بيشمار ميباشد
رلمانی قبلی، يک کانديد ميتوانست با به دست آوردن کمتر از يک فيصد آراء، يک انتخابات شورا های واليتی و پا
قسمی که قبًال مورد . و اشتراک احزاب سياسی را در روند انتخابات  کاهش ميبخشد) کرسی را در کابل اشغال نمايد

خصوص تمايز دادن خود از اين کانديدان در . تذکر قرار گرفت، اين سيستم باعث بوجود آمدن کانديدان زياد ميگردد
ساير کانديدان به مشکالت زيادی مواجه بوده و به مردم نيز چالش برانگيز است تا ميان برنامه ها و خط مشی های 

کانديدان شورا های واليتی، عمدتًا در نواحی بزرگ شهری مانند کابل و . هر يک از کانديدان فرق قايل شوند
ای مبهم خود کمپاين مينمايند و عمدتًا، برای بدست آوردن آراء، به شبکه های هرات، باالی برنامه ها و خط مشی ه
 کانديد با هم رقابت 524 کرسی، 29بطور مثال در شهر کابل، برای احراز . فاميلی و اجتماعی خود استناد مينمايند

 . مينمايند
 108 حال حاضر در افغانستان  در–براساس قانون احزاب سياسی، هر حزب سياسی بايد ثبت وزارت عدليه باشد 

.  عضو باشد700برای ثبت نام در اين وزارت، هر حزب بايد حد اقل دارای . حزب سياسی ثبت اين وزارت ميباشد
قانون مذکور صراحت دارد که احزاب اجازه ندارند برخالف ارزش های اسالمی فعاليت داشته باشند؛ از اعمال 

اده نمايند؛ باعث تحريک تبعيضات نژادی، مذهبی و يا منطقوی گردند؛ حقوق فشار و يا تهديد به اعمال فشار استف
افراد را به خطر مواجه ساخته و يا نظم عامه را اخالل نمايند؛ با ارگان های نظامی همکاری داشته باشند؛ و يا از 

 . منابع خارجی وجوه پولی به دست آورند
ی وجود دارد که بار ها باعث گرديده است تا قانون مورد در خصوص قوانين انتخاباتی مخالفت های فزاينده ا

، ولسی جرگه خواهان يک سلسله تعديالتی گرديد که مبين 1387بطور مثال، در سال . بازنگری مجدد قرار گيرد
تعديالت پيشنهاد . پادرميانی بيشتر قوۀ مقننه در خصوص انتخاب کميشنر های کميسيون مستقل انتخابات گرديده بود

 بخاطر ظهور مخالفت ها د رقسمت  قسمًا ممکن باعث ايجاد يک سيستم رای دهی نسبتی مختلط ميگرديد ولیشده 
 .  کرسی های قوۀ مقننه به کوچی ها، بحث روی تعديل و يا ايجاد قانون جديد بی نتيجه باقی ماندتخصيص

در يک سال اخير دورۀ تقنينيه، در  قانون اساسی افغانستان، پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، 109براساس ماده 
روی اين ملحوظ، اين خيلی ناوقت است تا قبل از انتخابات ولسی . فهرست کار شورای ملی داخل شده نميتواند

 . جرگه سال آينده تعديالتی در اين قانون وارد گردد
 

 اداره و مديريت انتخابات  
 

 توسط ادارۀ 1384مانی و شورا های واليتی سال  و انتخابات های پارل1383انتخابات رياست جمهوری سال 
مشترک انتخابات، که در ترکيب آن افغان ها و کارمندان بين المللی شامل بوده و عمدتًا توسط نهاد های سازمان ملل 

بعد از راه اندازی آن انتخابات ها، اين اداره منحل گرديده و در عوض . متحد حمايت ميگرديد، راه اندازی گرديد
 اولين 1388 انتخابات سال .ميسيون مستقل انتخابات مسووليت راه اندازی انتخابات ها را عهده دار گرديد ک

 . افغان ها را تشکيل ميدادانتخابات سازماندهی شده و تطبيق شده توسط خود 
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از . داعضای کميسيون مستقل انتخابات که به هفت تن ميرسند توسط شخص رئيس جمهور کشور تعيين گرديده ان
بين اين هفت عضو، که دو نفر آنها را زنان تشکيل ميدهد، يک تن منحيث رئيس و يک تن منحيث معاون رئيس ، 

اعضا و اقارب درجه اول آنها از اشتغال در فعاليت های سياسی منع قرار . توسط رئيس جمهور، تعيين گرديده اند
را به تصويب رسانيد که بر اساس آن کميشنر های ، ولسی جرگه قانونی 1387در ماه دلو سال . داده شده اند

کميسيون مستقل انتخابات بايد تائيدی اعضای پارلمان را حاصل نمايند ولی شخص رئيس جمهور اين قانون را 
چون کميسيون مستقل انتخابات يک ارگان انتصابی ميباشد، لهذا در قسمت ايجاد و اثبات . مورد توشيح قرار نداد

کرد های اين کميسيون در بدون عطف توجه به کار. ه چالش های عمده ای مواجه گرديده استاستقالليت خود ب
 . مالحظۀ استقالليت آن ميگردد روند انتخابات، اعتبار آن مربوط به جريان

 ناوقت آغاز گرديد که دليل آن نبود پالنگذاری استراتيژيک توسط دولت افغانستان و 1388برنامه ريزی انتخابات 
در اين مقطع زمانی فعاليت های .  تمويل کنندۀ بين المللی، بعد از انتخابات چهار سال قبل، قلمداد ميگرددمراجع

زيادی ميتوانست صورت بگيرد که حسب مثال ميتوان از ايجاد يک پالن جهت ارزيابی نيازمندی های امنيتی برای 
جاد سيستم دقيق و موثق ثبت نام رای دهنده گان، راه اندازی انتخابات، راه اندازی يک پروگرام سرشماری ملی، اي

اين . راه اندازی برنامه های آگاهی عامه پيرامون انتخابات و تصحيح روند رسيده گی به شکايات انتخاباتی نام برد
که ضرورت به اقدامات فوری داشتند عرصه های شناسايی گرديده بودند در انتخابات های قبلی، منحيث  موارد،

 . های موجود برای بهبود اين نقيصه ها، در اين جريان، کامًال ضايع گرديدولی فرصت 
لست نهايی مراکز رای دهی در سرتاسر کشور صرف يک هفته قبل از روز انتخابات منتشر گرديد و محل دقيق 

  ساعت قبل از روز انتخابات، برای بعضی رای دهنده گان مشخص نبود که اين خود باعث عدم24مراکز، الی 
دسترسی بعضی از رای دهنده گان به مراکز رای دهی نزديک گرديده و در نتيجه باعث محروميت آنها از اشترا 

 .ک در پروسه  انتخابات گرديد
 165000و در قسمت استخدام و آموزش کميسيون مستقل انتخابات به بعضی کمبودی های بودجوی مواجه گرديده 

بطور ويژه، بخاطر ملحوظات امنيتی و کلتوری، . متعددی برخورد نمودکارمند انتخاباتی شايسته به مشکالتی 
يک هفته قبل از . استخدام کارمندان انتخاباتی زن در اکثر حصص کشور چالش های عمده ای را بار آورده بود

 فيصد کارمندان 90روی انتخابات، کميسيون مستقل انتخابات اعالن نمود که اين کميسيون توانسته است تا 
ناظرين انستيتوت دموکراتيک ملی . تخاباتی، برای پروسه رای دهی و پروسه شمارش آراء، را استخدام نمايدان
)NDI ( دريافتند که برنامه های آموزشی برای کارمندان تازه استخدام شده بصورت مسلکی و جامع راه اندازی

ساس، به وقت معينه آن به مراکز رای دهی مواد انتخاباتی، مانند اوراق رای دهی و ساير مواد ح. گرديده بودند
اين يک فعاليت کوچک . انتقال داده شدند که نمايانگر يک پروسۀ موفق و درست برنامه ريزی شده ميباشد

لوژستيکی نيست؛ افغانستان در قسمت کمبود شاهر اه های مواصالتی به مشکالت عمده ای مواجه بوده و عدۀ 
 مليون ورق رای 35برای انتقال در حدود . ردوست روستايی زنده گی دارندکثيری از نفوس کشور در مناطق دو

 مرکب 3000 موتر الری و 3500دهی انتخابات رياست جمهوری وشورای واليتی به سرتاسر کشور، تقريبًا از 
تيار هئيت دادن اعتبار نامه به ناظرين کانديدان نيز يک پروسۀ ساده نبود؛ معلومات کافی در اخ. استفاده بعمل آمد

ناظرين ما قرار گرفته است که مبين اين امر است که بعضی از احزاب سياسی قادر به اين نگرديدند که تا سه روز 
قبل از روز انتخابات اعتبار نامه ناظرين خود را حاصل نمايند که اين خود باعث آن گرديد تا نتوانند ترتيبات الزم 

برای نظارت از انتخابات، کميسيون مستقل .  دهی دوردست فراهم نمايندرا برای اعزام ناظرين خود به مراکز رای
 کانديدان مستقل و احزاب سياسی، ژورناليستان، ناظرين داخلی و مشاهدين ينناظرتن از  203000انتخابات برای 

  . بين المللی اعتبار نامه توزيع نمود
 بلبورد پيرامون افزايش 600هی توزيع گرديدند و  مليون نمونه اوراق رای د3.4در جريان مبارزات انتخاباتی، 

کميسيون مستقل انتخابات برنامه های . آگاهی عامه در خصوص انتخابات در سرتاسر کشور نصب گرديدند
راديويی و تلويزيونی، ميز های مدور و گردهم آيی ها  در خصوص نقش مشاهدين و ناظرين کانديدان، امنيت روز 

در . رگونه تقلب و دستبرد در جريان پروسه های رای دهی و شمارش را سازماندهی نمودانتخابات و جلوگير از ه
 آموزگار انتخاباتی را توظيف نمود تا در سرتاسر کشور، بطور 1600عين حال، کميسيون مستقل انتخابات به تعداد 

ه کوشش ها، بخاطر ملحوظات با وجود اينهم. تيم وار، رای دهنده گان را از طرزالعمل های انتخاباتی آگاه سازند
از . امنيتی، اکثر حصص واليات جنوبی و جنوب شرقی تحت پوشش اين برنامه های آگاهی عامه قرار نگرفتند

طرف ديگر، کميسيون مستقل انتخابات، در قسمت استخدام کارمندان زن در محلالت نا امن، به مشکالت متعددی 
مشاهدين انستيتوت دموکراتيک ملی . پاين های آگاهی عامه گرديدمواجه گرديد که اين هم باعث کاهش اثرات کم

)NDI ( به اين نکته پی بردند که يک تعداد قابل مالحظۀ از رای دهنده گان از امکانات کشيده شدن انتخابات به دور
ن به کانديدان روی اين ملحوظ اکثر رای دهنده گان به اين نکته پی نميبردند که در صورتيکه آنا. دوم  اطالع ندارند

 آرای استعمال شده را به 50متفاوت رای داده ودر نتيجه باعث شوند تا هيچ يک از کانديدان نتوانند که بيشتر از 
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، انتخابات به دور دوم کشانيده ميشود که اين خود باعث مصارف اضافی تر و ضياع وقت بيشتر دست آورند
 . ميگردد

 
 امنيت انتخابات 

 
کمر بند داخلی، نزديک ترين کمر : مراکز رای دهی، سه کمر بند امنيتی مد نظر گرفته شده بودبخاطر تامين امنيت 

کمر بند دومی از اردوی ملی افغانستان و کمر بند . بند به مرکز رای دهی، متشکل از پوليس ملی افغانستان بود
حمايت و همکاری با دولت افغانستان تشکيل گرديده بود که هدف آنها تهيه ) آيساف(سومی از نيرو های بين المللی 

 . در مواقع لزوم بود
رسيد که مبين استفاده از مليشه ها ) NDI(اطالعات ديگر نيز به دست هئيت نظارت انستيتوت دموکراتيک ملی 

دليل .  بود– در صورتيکه اردوی ملی و يا پوليس ملی قادر به تامين امنيت نگردد –بخاطر تامين امنيت انتخابات 
فاده از اين نيرو ها اين بود که آنان ميتوانستند، تا در مناطق نا امن، مشارکت مردم در پروسه انتخابات را است

ولی در قسمت اينکه اين مليشه ها چگونه استخدام گردند، مصارف و تجهيزات آنها از کدام منبع . افزايش بدهند
روی اين ملحوظ، کميسيون مستقل . د نداشتتمويل گردد و به کدام ارگان پاسخگو باشند، وضاحت کافی وجو

انتخابات تصميم گرفت تا مواد انتخاباتی را به آن مراکزی نفرستد که امنيت آن توسط پوليس ملی و اردوی ملی 
کدام گروپ مليشه های را که در نزديکی محالت ) NDI(هئيت مشاهدين انستيتوت دموکراتيک ملی . تامين نگردد

 . ات توظيف گرديده باشند مشاهده ننموده استرای دهی در روز انتخاب
در حالی که پوليس خط اول مقابله با شورشيان را . استخدام، آموزش و تجهيز پوليس يک مشکل متداوم بوده است

اگر منابع بيشتر در جهت ايجاد يک . تشکيل ميدهد، مسلکی ساختن آنها يک روند آهسته و دشوار محسوب ميگردد
سلکی تخصيص داده شود، نيازمندی به استفاده از مليشه ها بخاطر تامين انتخابات محسوس نيروی پوليس ملی م

 . نميباشد
نمود که از جمله ميتوان از ناتوانی بنا بر ملحوظات امنيتی، کميسيون مستقل انتخابات تصاميم متعددی را اتخاذ 

 سدود ساختن بعضی محالت رای دهی در گشايش بعضی مراکز رای دهی پالن شده در محالت نا امن، مکميسيون
اساس اتخاذ همچو تصاميم امنيتی تا حال کامًال واضح  . و تغيير محل و يا ادغام بعضی از مراکز رای دهی نام برد

در صورتيکه اينگونه تلقی گردد که هدف از اتخاذ اين تصاميم همکاری با يک کانديد عليه کانديد ديگر باشد، . نيست
ميتوان تصاميم سياسی عنوان نمود و در صورتيکه اين تصور بيشتر گردد که کميسيون مستقل پس اين تصاميم را 

 . نبوده و به دولت وابستگی دارد، به شدت اين مشکل افزوده خواهد شدانتخابات از استقالليت برخوردار 
 
 

 شکايات انتخاباتی
 

معيارات حقوقی برای اشتراک درروند کميسيون شکايات انتخاباتی مسووليت بررسی کانديدان از نقطه نظر 
در ترکيب اين کميسيون پنج نفر شامل . انتخابات و رسيده گی به اعتراضات و شکايات انتخاباتی را عهده دار ميباشد

سه کارمند بين المللی، که توسط سازمان ملل متحد تعيين ميگردند؛ و دو کميشنر داخلی، که يکی از آنها : ميباشد
تقل حقوق بشر افغانستان و دومی توسط ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان تعيين توسط کميسيون مس

توقعات  کميسيون شکايات انتخاباتی مورد انتقاد های شديدی قرار گرفته بود، خاصتًا 1384در انتخابات . ميگردند
اگر چه اين کميسيون . شتبيش از حد در قسمت عملکرد های آنها با استفاده از منابع که در دسترس شان قرار دا

يک تعداد از کانديدان را به خاطر ارتباطات شان با گروپ های مسلح غير قانونی رد صالحيت نمود ولی باز هم 
برعالوه، نبود معلومات به موقع در . مردم عوام توقع آنرا داشتند تا تعداد بيشتری از اين کانديدان رد صالحيت شوند

 . اعث نارضايتی و عدم اعتبار مجموعی در خصوص اين پروسه و موثريت آن گرديدمورد رسيده گی به شکايات، ب
، کميسيون شکايات انتخاباتی کوشش نمود تا به نگرانی های که در 1388در مراحل مقدماتی انتخابات ماه اسد سال 

 و تعلل در تخصيص هکذا، توظيف کميشنر ها. يده گی نمايد عرض اندام نموده بودند، رس1384روند انتخابات سال 
در جريان . وجوه پولی باعث آن گرديد تا اين کميسيون فعاليت های خود را دير تر از معياد موعود آغاز نمايد

 کانديد شورای واليتی را رد 54بررسی کانديدان، اين کميسيون سه کانديد و معاونين کانديدان رياست جمهوری و 
خاطر داشتن ارتباط با گروپ های مسلح غير قانونی رد صالحيت  اين افراد بخاطر عمدتًا ب–صالحيت نمود 

 . گرديدند
 واليت کشور ميباشد که هدف ايجاد 34اين کميسيون دارای يک کميسيون شکايات انتخاباتی واليتی در هر يک از 

که همانند چالش های . اين شعبات واليتی، تسهيل پروسه جمع آوری اعتراضات و شکايات انتخاباتی ميباشد
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کميسيون مستقل انتخابات با آنها مواجه بودند، کميسيون شکايات انتخاباتی نيز در قسمت استخدام تعداد کافی 
بر عالوه، در جريان زمان . حقوقدانان و مفتشين، عمدتًا در خارج از پايتخت، به مشکاليت زيادی مواجه بودند

العات کافی را در اختيارناظرين دراز مدت انستيتوت رسمی مبارزات انتخاباتی، يک تعداد زيادی از کانديدان اط
قرار دادند که کارمندان دفاتر واليتی کميسيون شکايات انتخاباتی به شکايات و اعتراضات ) NDI(دموکراتيک ملی 

آنها رسيده گی نمينمودند که اين باعث آن ميگرديد تا کانديدان و ناظرين آنها به عملکرد اين کميسيون عالقمندی 
ناظرين هکذا نبود دسترسی  . ان نداده و از ثبت و ارسال شکايت نامه های رسمی به اين کميسيون ابا ورزندنش

 . عامه به روند درج شکايات را مالحظه نمودند
توافق کلی به اين است که کميسيون شکايات انتخاباتی فعاليت های خود را به نحوه احسن انجام داده و يک ماموريت 

درعين حال، نيازمندی بيش از حد به کميسيون شکايات انتخاباتی منعکس کنندۀ نبود . هده دار ميباشدبسا مهم را ع
 تا شده ميباشد يک سيستم محاکم به موقع ايجاد اين مسووليت باالخره، . يک سيستم قضايی کارآ در افغانستان ميباشد

 های مثبتی را در خصوص انکشاف پروسه های ؛ اين تصاميم ميتوانند پی آمدتصاميم انتخاباتی را انتشار دهند
 . سياسی افغانستان در قبال داشته باشند

 
 ثبت نام رای دهنده گان

 
 ، از سازمان ملل متحد تقاضا مينمايد تا سرشمار نفوس افغانستان را را ه اندازی 2001 توافقنامۀ بن ، IIIضميمه
 راه اندازی گرديده بود و همچنان در سال 1967سال کامل ترين و آخرين سرشماری نفوس افغانستان در . نمايد

قرار بود سازمان ملل متحد .  يک سرشماری قسمی نفوس افغانستان آغاز گرديد ولی به پايۀ اکمال نرسيد1979
 آغاز نمايد ولی باالثر اوضاع نا مناسب امنيتی در کشور، اين 1387سرشماری نفوس افغانستان را در ماه سرطان 

مردم در اين زمينه  نگران بودند که اگر اين سرشماری به تعجيل قبل . مدت نا معلومی به تعويق افتادسرشماری به 
بدون يک احصائيه .  راه اندازی ميگرديد، امکان سياسی سازی نتايج آن بيشترمحتمل ميبود1388از انتخابات سال 

ثق دال بر کثرت نفوس و يا تفکيکات جنسی گيری موثق، کارمندان انتخاباتی و ناظرين نميتوانند به اطالعات مو
در نبود احصائيه گيری های موثق، بررسی دقيق از ثبت نام رای دهنده گان و ارقام دقيق . دسترسی حاصل نمايند

 . در قسمت اشتراک رای دهنده گان در روند انتخابات ممکن نخواهد بود
، چندين مراتبه ثبت نام نموده و کارت رای دهی اخذ ، يک تعدادی از افراد1384در مرحلۀ ثبت نام انتخابات سال 

بعد از راه اندازی انتخابات، مقامات دولتی و انتخاباتی تصميم گرفتند تا در قدم اول به مردم تذکره تابعيت . نمودند
رای  تا باشد که در موثق بودن لست ثبت نام کارت های رای دهی جديد توزيع گرددجديد توزيع و بعدًا براساس آن، 
 اين تصميم ها تغيير کرده و قرار بر آن شد تا کارت 1387ولی در اواخر سال . دهنده گان بهبودی حاصل گردد

 4.5های رای دهی جديد به افرادی که تا به حال کارت رای دهی نگرفته اند توزيع گردد که در نتيجه به تعداد 
کانيزم موثری ايجاد نگرديد تا از ثبت نام مجدد آن عده متاسفانه، کدام مي. مليون کارت رای دهی جديد توزيع گرديد

بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ . افرادی که کارت رای دهی انتخابات قبلی را با خود داشتنَد، جلوگيری بعمل آورد
 از پروسه ثبت نام رای دهنده گان نظارت بعمل آورده و وقايع متعدد توزيع کارت های جعلی،) فيفا(افغانستان 

توزيع کارت به افراد زيرسن و غير واجد شرايط و توزيع چندين کارت برای يک بزرگ منطقه، به نماينده گی از 
هنگامی که انتخابات نزديک گرديد، کارت های رای دهی بصورت گسترده مورد . ساير افراد، را مشاهده نمود
ها به شکل معامالت پرچون صورت چنان معلوم ميشود که اين خريد و فروش . خريد و فروش قرار گرفتند

اين عوامل معروض بودن پروسه های انتخابات به تقلب ها و دستکاری ها را . ميگرفت نه به شکل معامالت عمده
 . بيشتر ميساخت

در اکثر ساحات، تعداد کارت های رای دهی توزيع شده به مراتب بيشتر از نفوس مجموعی همان منطقه بود که اين 
کارت های رای دهی . ۀ آنعده افرای بود که حتی سن قانونی برای رای دهی را تکميل نکرده بودندامر در برگيرند

در جنوب، جنوب شرق و شرق، فيفا وقايع متعددی را . برای زنان، در صورت تقاضا، بدون عکس توزيع ميگرديد
. ه و کارت رای دهی حاصل مينمودندمشاهده نمود که طی آنها مردان به نماينده گی از زنان فاميل شان ثبت نام نمود

هکذا ساحات متعددی شناسايی گرديده است که، باوجود موانع  کلتوری فراراه خارج شدن زنان از خانه، تعداد 
زنانی که برای رای دهی ثبت نام نموده و کارت رای دهی اخذ نموده اند به مراتب بيشتر از تعداد مردان ثبت نام 

ث آن ميگردد تا اکثر ناظرين داخلی و بين المللی به اين باور شوند که از کارت ثبت نام اين امر باع. شده ميباشد
مشاهدين انستيتوت . زنان استفاده بعمل می آيد تا آرای تقلبی در روز انتخابات به صندوق ها ريخته شوند

 بيافتد ولی احتمال وقوع مالحظه نمودند که اينگونه مشکالت ميتواند در تمام کشور اتفاق) NDI(دموکراتيک ملی 
همچو مشکالت در مناطق نا امن بيشتر است زيرا تعداد ناظرين و مشاهدين انتخاباتی در همچو مناطق در روز 

بعضی از کانديدان و فعاالن زن پيشنهاد مينمايند که برای رای دهی از تذکره تابعيت . انتخابات خيلی کم خواهد بود
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کاپی از تذکره ضم اسناد مربوطه گرديده و نزد دولت نگهداری گردد، باعث آن اگر يک . نيز استفاده بعمل آيد
 . ميگردد تا زنان تمايل بيشتر نشان دهند که عکس شان گرفته شده و در کارت رای دهی نصب گردد

 
 مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری

 
تا روز انتخابات هفت تن از . ده بود گردي1388 اسد 29تصاوير چهل و يک کانديد درج اوراق رای دهی انتخابات 

اين رقم يک افزايش را نظر به انتخابات سال . اين کانديدان انصراف داده و صرف سی و سه کانديد فعال باقی ماند
 نشان ميدهد که در آن زمان بيست و سه کانديد بخاطر احراز پست رياست جمهوری با هم پای رقابت 1383
مشاهده نمود که کانديدان فعاالنه به مبارزات سياسی ) NDI(ت دموکراتيک ملی هئيت ناظرين انستيتو. نشستند

نقش برجسته و کليدی را در جريان مرحلۀ رسمی مبارزات انتخاباتی پرداختند و بحث برنامه ها و خط مشی آنها 
روی اتحاد حامد کرزی، رئيس جمهور برحال و کشور و نامزد اين دور انتخابات، خط مشی خود را . بازی نمود

داکتر عبداهللا عبداهللا، قوماندان . ملی استوار ساخته و به طرف تمام عناطر ضد دولتی دست دوستی دراز نمود
،  کابينه اداره عبوری بعد از طالبان و کابينه انتخابی کرزی جهادی اسبق اتحاد شمال و وزير امور خارجه در

 جمهور، تغيير نظام به نظام پارلمانی و تحکيم مبارزات انتخاباتی خود را روی کاهش قدرت شخص رئيس
اشرف غنی احمدزی، يک روشنفکر و وزير . حکومتداری محلی  و انتخابی شدن پست واليان استوار نموده بود

ابينه اداره عبوری بعد از طالبان، يک خط مشی جامع را اعالن کرد که طی آن انکشاف اقتصادی، ماليه در ک
رمضان بشردوست، وزير اسبق پالن . تربيه را در اولويت های کاری خود قرار داده بوداشتغال زايی و تعليم و 

کابينه کرزی و نماينده برحال مردم در پارلمان، مبارزات انتخاباتی خود، که در هفته های اخير سرعت و شدت 
ر اين رقابت شرکت دو کانديد زن نيز د. کسب نموده بود، را روی خط مشی مبارزه با فساد استوار ساخته بود

کانديدان عمده انتخابات رياست جمهوری عمدتًا معاونين خود را از اقوام مختلف جامعه انتخاب نموده اند تا . داشتند
 . توازن قومی را رعايت نموده باشند

ت از راه اندازی مبارزا) NDI(درجريان مرحله رسمی کمپاين های انتخاباتی، مشاهدين انستيتوت دموکراتيک ملی 
بطور مثال، داکتر عبداهللا، در . انتخاباتی کانديدان در واليات مختلف متشکل از اقوام مختلف نظارت بعمل آوردند

جريان مبارزات انتخاباتی خود، به شهرکندهار رفته و در گردهم آيی هوادارانش اشتراک نمود که در آن بيش از 
 های گسترده ای در واليت هرات و يک تعداد واليات  نفر تجمع نموده بودند و حامد کرزی در گردهم آيی4000

 . شمالی کشور شرکت نمود
سی ارتباط اکثر کانديدان مطرح رياست جمهوری بطور مستقل خود را کانديد نموده بودند و با کدام حزب سيا

ری را آرای بيشت بعضی از کانديدان مشخص را کمک نمود تا نداشتند ولی حمايت بعضی از ائتالف های احزاب،
 جبهه متحد ملی ، يک شبکه متشکل از احزاب قومی مختلف که عمدتًا اپوزيسيون دولت کرزی –جمع آوری نمايند 
 .  حمايت خود را از داکتر عبداهللا اعالن نمودند–را تشکيل ميدهند 

گرديده و از برای اولين بار در افغانستان، مناظرات انتخاباتی بين کانديدان مطرح رياست جمهوری راه اندازی 
کانديدان رياست قرار گزارشات واصله، اولين مناظره . طريق راديو و تلويزيون در سرتاسر کشور پخش گرديدند

 مليون 10 توسط تلويزيون طلوع راه اندازی گرديده بود، توسط بيشتر از 1388 ، که به تاريخ اول اسد جمهوری
 از جمله سه کانديد مطرح، داکتر عبداهللا و اشرف .تماع گرديد اسافغان از طريق تلويزيون تماشا و از طريق راديو

به تعقيب آن، درمناظره . غنی در اين مناظره اشتراک کردند؛ حامد کرزی در آخرين لحظات اين مناظره را رد نمود
ر  اسد به ميزبانی راديو تلويزيون ملی و راديوی آزادی برگزا25ديگر کانديدان رياست جمهوری، که به تاريخ 

بر عالوه، يک راديو . حامد کرزی، اشرف غنی احمد زی و رمضان بشر دوست اشتراک ورزيده بودند گرديده بود،
 . ميزگردی را راه اندازی نموده بود که درآن عده کثيری از کانديدان مطرح رياست جمهوری اشتراک ورزيده بودند

تقل انتخابات ايجاد گرديده و پوشش های رسانه ای کميسيون رسانه های انتخاباتی، که براساس مقرره کميسيون مس
کانديدان را تحت نظارت قرار ميدهد، گزارش ميدهد که پوشش های انتخاباتی نظر به انتخابات رياست جمهوری 

هکذا، گزارشات اين کميسيون مبين اين امر است که رسانه های .  گسترده تر و فراگير تر گرديده بودند1383سال 
 بطور .ات انتخاباتی حامد کرزی را، به تناسب ساير کانديدان، بيشتر پخش مينمود مبارز مربوط به ، اخباردولتی

 اسد، راديو تلويزيون ملی 13 سرطان الی 31مثال، گزارش اين کميسيون حاکی از آن است که بين تاريخ های 
 2ه بود در حالی که صرف  فيصد پوشش های مبارزات انتخاباتی خود را مختص به کرزی نمود91افغانستان، 

 فيصد آن به مبارزات انتخاباتی رمضان بشردوست، رقبای 1فيصد آن به مبارزات انتخاباتی داکتر عبداهللا و 
 سرطان 15اين کميسيون هکذا دريافت که بين تاريخ های . سرسخت رئيس جمهور کرزی، اختصاص يافته بودند

 3 فيصد آنرا به داکتر عبداهللا و 10 های خود را به حامد کرزی،  فيصد پوشش68 اسد، راديو تلويزيون ملی 13الی 
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اين کميسيون از راديو تلويزيون ملی خواهان توضيحات . فيصد آنرا به رمضان بشردوست اختصاص داده بود
 . بيشتر پيرامون اين عدم توازن گرديد ولی اقدامات بيشتری را روی دست نگرفت

ميسيون مستقل انتخابات تهيه گرديده است، صراحت دارد که بايد تمام اصول رفتاری رسانه ها، که توسط ک
کارکرد های رسانه ." روی اصل بيطرفی، موثق بودن، عادالنه بودن و مساوات برقرار باشد" گزارشات انتخاباتی 

جای تاسف است که کميسيون رسانه ها، به خاطر . های دولتی در مطابقت با اين اصول رفتاری قرار نداشت
اين .  را روی اين رسانه وضع ننمودکدام جريمه ایجوابگويی به اين تخلفات رسانه ای راديو تلويزيون ملی، 

 . کميسيون صالحيت آنرا داشت تا اقدامات بيشتری را روی دست گيرد
شتر  بدينطرف وسيعًا افزايش کسب نموده اند، توازن بي1381، که تعداد آنها از سال رسانه های شخصی افغانستان

 . را در پوشش های انتخاباتی خويش نسبت به رسانه های دولتی مراعات نموده اند
، ولسی جرگه قانون جديد رسانه ها را تصويب نمود که براساس آن راديو تلويزيون ملی بايد مستقل 1387در سال 

 . ار نداد ولی رئيس جمهور کرزی اين قانون را مورد توشيح قراز کنترول دولت فعاليت داشته باشد
 

 مبارزات انتخاباتی شورا های واليتی
 
شورا های واليتی يگانه ارگان انتخابی در سطح محلی ميباشند و بخش کليدی ايجاد يک افغانستان با ثبات و متکی  

در انتخابات . شورا های واليتی مستقيم ترين نقطه تماس مردم با دولت را تشکيل ميدهد . به خود را تشکيل ميدهند
  کرسی شورای واليتی با هم به رقابت پرداختند که اين رقم، به تناسب 420 کانديد برای احراز 3196 اسد، ماه

اگرچه اين افزايش اکثرا در واليات شمالی، شمال .  کانديد را نشان ميدهد171، يک افزايش 1385انتخابات سال 
و جنوب شرقی، کانديدان قليلی درج اوراق شرقی و مرکزی به مشاهده رسيده اند ولی برعکس در واليات جنوبی 

 کانديد زن در اين 326 فيصد کرسی های شورای واليتی به زنان اختصاص ميابد و 25. رای دهی گرديده بودند
در کندهار و اروزگان، به تناسب .  نفر ميرسيد285 ، به 1385رقابت اشتراک داشتند، که اين رقم در انتخابات سال 

 . ته، کانديدان زن کمتر ميباشندکرسی های تخصيص ياف
 حزب سياسی 30 فيصد کانديدان شورا های واليتی را کانديدان مستقل تشکيل ميدهند ولی با آنهم، 80بيشتر از 

؛ حزب  کانديد حمايت خود را ابراز نموده اند10 حزب سياسی از دست کم 11کانديدان خود را معرفی کرده و 
 واليت معرفی نمود؛ حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان بيشتر از 10 را در  کانديد80جنبش اسالمی بيشتر از 

کانديدانی که از . د واليت معرفی نموده ان40را در  کانديد 40 واليت و حزب اسالمی بيشتر از 11 کانديد در 50
عدا زيادی از يکت. طرف احزاب معرفی گرديده اند بيشتر در واليت شمال کشور وارد صحنه ای رقابت گرديده اند

احزاب که انستيتوت دموکراتيک ملی  با آنها مصاحبه های را انجام داده است بطور استراتيژيک باالی اين نکته 
فکر ميکنند که چگونه بايد آراء را به سطح واليت تقسيم نمايند تا بتوانند که تعداد کرسی های خود را به حد اعظمی 

ستيتوت دموکراتيک ملی مالحظه نمودند که حزب اسلالمی افغانستان و حزب  بطور مثال، مشاهدين ان. افزايش بدهند
جمهوری افغانستان کانديدان خود را رهنمايی ميکردند تا صرف در ساحات مورد هدف در داخل يک واليت کمپاين 

 . نمايند تا از ضياع آراء در بين کانديدان حزبی خود جلوگيری بعمل آيد
 مبارزات انتخاباتی شورا های واليتی در سرتا سر کشور خيلی از همديگر متفاوت فراگير بودن و مشهود بودن

در مناطق امن، کمپاين های فراگير در بين مردم راه اندازی ميگرديد ولی در مناطق جنوبی، جايی که طالبان . بودند
اکثر مبارزات انتخاباتی در بين مستقيمًا اشتراک کننده گان همچو برنامه های انتخاباتی را مورد هدف قرار ميدادند، 

بطور مثال، ناظرين انستيتوت دموکراتيک ملی مالحظه نمودند که . چهارديواری های منازل راه اندازی ميگرديدند
 مبارزات انتخاباتی برای احراز کرسی های شورا های واليتی بسيار کم در بين ،در واليت های کندهار و کندز

ر عوض، کانديدان کوشش ميکردند که با صحبت های پنهانی و در عقب دروازه های د. مردم راه اندازی  گرديدند
ناظرين دراز مدت انستيتوت دموکراتيک ملی . بسته با رهبران مذهبی و قومی، آرای بيشتری را به دست آورند

را از هراس بعضی از ناظرين اشتراک در برنامه های راديويی را رد کردند زيگزارش دادند که در واليت کندز، 
 . داشتند که از طرف عناصر ضد دولتی به کدام مشکلی مواجه گردند

 
IV. روز انتخابات 

 
 از يکطرف والياتی موجود بودند که –در روز انتخابات، انتخابات در کشور ها پيمانه های مختلفی برگزار گرديد 

ای دهنده گان باال بود و از طرف مراکز رای دهی بصورت صلح آميز فعاليت های خود را انجام دادند و ميزان ر
ديگر والياتی نيز موجود بودند که کارمندان مراکز رای دهی توسط طالبان تهديد به مرگ گرديده بودند و مراکز 

بطور مثال، باميان و بعضی واليات . رای دهی مورد هدف فعاليت های تخريبی و خشونت آميز قرار ميگرفتند
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و مشارکت بيشتر مردم بودند در حالی که در واليات جنوبی، جنوب شرقی،  شاهد رای دهی منظم شمالی کشور
شمال شرقی، شرقی و بعضی مناطق مرکزی طالبان اشتراک کننده گان را تهديد نمودده بودند که از اشتراک در 

رعب انتخابات خودداری نمايند و الی انگشت رنگ شده شان قطع خواهد گرديد که اين خود باعث ايجاد يک فضای 
شب قبل . و وحشت گرديده و در نتيجه ميزان اشتراک مردم، بالخصوص زنان، در روند انتخابات خيلی تقليل يافت

وقوع  از نشر اخبار مربوط به ، در روز انتخابات،از انتخابات، مقامات دولتی از رسانه های داخلی تقاضا نمودند تا
 . جلوگيری نمايند  شب8لی  صبح ا6هر نوع خشونت در روز انتخابات، بين ساعات 

 
 روند رای دهی

 
در واليات شمالی، غربی و مرکزی فعاليت های انتخاباتی نسبتًا نورمال بوده و بعضی وقايع پراگندۀ تهديدات به 

در اين نواحی، زنان به يک ميزان قابل مالحظه به پای صندوق های رای رفتند و روند انتخابات . مشاهده رسيده اند
در شهر کابل، و واليت کابل بصورت مجموع، ميزان اشتراک مردم در انتخابات، .  برگزار گرديدبصورت منظم

 مبنی برامکان مسدود شدن بعضی از مراکز نظريات بعضی ،در صبح وقت. نظر به آنچه توقع ميرفت، پائين بود
 اخير روز، مقادير قابل دررای دهی بنا بر کمبود مواد ضروری انتخاباتی پخش ميگرديدند ولی بعد از اينکه 

مالحظۀ اوراق رای دهی اضافه باقی ماندند، اين نظريات نفی گرديد که گويا کميسيون مستقل انتخابات قصد داشت 
در واليات جنوبی وجنوب شرقی، وقايع خشونت آميز متعدد باعث . بعضی از مراکز رای دهی را مسدود نمايد

ناظرين ما گزارش دادند که در بعضی . مردم در روند انتخابات گرديدايجاد اخالل در روند انتخابات و اشتراک 
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان اعالن داشت که در روز . مناطق نا امن، محالت رای دهی اصًال باز نشدند

 .  مرکز رای دهی باز گرديده بودند6192انتخابات به تعداد 
ابات اعالن تمديد روند رای دهی را به مدت يک ساعت اعالن داشت دراواسط روز انتخابات، کميسيون مستقل انتخ

مشاهدين انستيتوت دموکراتيک ملی گزارش ميدهند که . تا رای دهنده گان بيشتری بتوانند در روند اشتراک نمايند
چون اين تمديد در اواخر ساعات رای دهی صورت گرفت، تاثيرات چشمگيری باالی افزايش ميزان اشتراک رای 

از طرف ديگر، چون ناظرين شاهد قطار های طويل رای دهنده گان در اواسط روز انتخابات در . هنده گان نداشتد
بعضی از کارمندان انتخاباتی در . هيچ نقطه ای از کشورنبودند، پس نياز به تمديد روند رای دهی واضح نبود

 عصر، به پروسۀ شمارش آراء اقدام 4ت مناطق مختلف کشور، ساعات رای دهی را تمديد نکرده و، بعد از ساع
 . نمودند

به اسرع وقت، کميسيون مستقل . در سرتاسر کشور، کارمندان انتخاباتی با مشکل ماشين سوراخ کن مواجه گرديدند
انتخابات رهنمايی های الزم را به تمام مراکز رای دهی ابالغ نمود تا برای نشانی کردن کارت های رای دهی 

 و ناظرين ما مالحظه نمودند که اين ز قيچی های موجود در صندوق های رای دهی استفاده نماينداستفاده شده، ا
بعضی از ناظرين گزارشات پراگنده ای را در قسمت . روند رای دهی را با کدام چالش عمده مواجه نساختمسئله 

را باالی روند مجموعی انتخابات از کيفيت رنگ مورد استفاده ارسال داشتند که اين هم کدام تاثير قابل مالحظه ای 
 . خود به جا نگذاشت

بعضی از وقايع رای دهی يک فرد به نماينده گی از ساير افراد فاميل و يا رای دهی چند مراتبه ای در بعضی از 
واليات کشور، به شمول واليات جنوبی و جنوب شرقی، به مشاهده رسيده اند ولی ناظرين مالحظه نموده اند که 

در سرتاسر کشور، پوستر ها و ساير اوراق . وقايع تا آن حدی که مردم انتظار داشتند، اتفاق نيافتيده استهمچو 
برخالف قانون،  .  متری، و حتی در داخل مراکز رای دهی، به چشم ميخوردند100تبليغاتی کانديدان در فواصل 

اميان شان، در اکثر نقاط کشور گزارش داده شده بعضی وقايع راه اندازی مبارزات انتخاباتی، توسط کانديدان و يا ح
  . است

 
 شمارش آراء

 
انتخابات رياست جمهوری در ختم روز انتخابات صورت گرفته و پروسه شمارش آرای انتخابات شمارش آرای 

دن بنابر مسايل امنيتی و فرهنگی که زنان بايد قبل از فرارسي. شورا های واليتی، در روز بعد راه اندازی گرديد
شب به خانه های خود باز گردند، روند شمارش آرای اکثر محالت رای دهی زنانه در سرتاسر کشور، به روز بعد 

ناظرين ما در سرتاسر کشور مالحظه نمودند که کارمندان انتخاباتی از طرزالعمل های شمارش آراء . موکول گرديد
 .   کارمندان زن از طرزالعمل ها آگاهی کافی نداشتندآگاهی داشتند، ولی در بعضی از واليات چنان معلوم ميشد که
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 ميزان اشتراک زنان

ناظرين انستيتوت دموکراتيک ملی مالحظه نمودند که به جز از واليت باميان و واليات شمالی، ميزان اشتراک 
 تقريبًا هيچ در بعضی از محالت مشخص در واليات جنوبی و جنوب شرقی،. زنان در اين انتخابات خيلی پائين بود

بخاطر ُپر نمودن خالی نبود کارمندان انتخاباتی و تالشی کننده گان . زنی در روند رای دهی اشتراک نورزيده بود
زن در بعضی محالت، کميسيون مستقل انتخابات از مال ها و سازمان های زنان جويای همکاری گرديده بود؛ 

منحيث مراکز رای دهی از آنها استفاده بعمل می آمد، معلمان مشاهدين ما مالحظه نمودند که در بعضی مکاتبی که 
يک تعداد از ناظرين زن . استخدام گرديده بودندزن زن اين مکاتب منحيث کارمندان انتخاباتی و تالشی کننده گان 

يکی از افغان به اين نکته اشاره نمودند که موجوديت محالت رای دهی زنانه و مردانه در نزديکی همديگر، ميتواند 
 .عوامل کاهش اشتراک زنان در روند انتخابات تلقی گردد

 
 خشونت ها در روز انتخابات 

 خشونت های مربوط به انتخابات و تهديدات، در اکثر نقاط کشور، گزارش داده شده اند که اشتراک رای دهنده گان، 
 مشخص در واليات شمال شرقی، شرقی، در بعضی نقاط. ناظرين کانديدان و مشاهدين انتخاباتی را متاثر ساخته اند

بخاطر نشانه گيری محالت  ،جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی، راکت ها، هاوان ها و مواد انفجاری جا سازی شده
اطر تهديدات طالبان و ساير در بعضی واليات، محالت رای دهی، بخ. رای دهی، مورد استفاده قرار گرفته اند

 پوسته های -در واليت کابل، خارج از کمربند امنيتی.  يا هيچ باز نگرديدند،  مسدود گرديدند وگروپ های مسلح
 .  بعضی از وقايع خشونت آميز گزارش داده شده است-امنيتی متشکل از پوليس ملی و اردوی ملی افغانستان

خاباتی ارعاب رای دهنده گان به اشکال مختلف به مالحظه رسيده است که ازجمله ميتوان ارعاب کارمندان  انت
اين تهديدات بصورت سيستماتيک در تمام نقاط . توسط طالبان و ساير گروپ های مسلح را مورد تذکر قرار داد

 .  کشور به مالحظه نرسيده اند بلکه صرف در بعضی از مناطق جنوبی و جنوب شرقی با شدت بيشتر اتفاق افتيده اند
 

V. هئيت و فعاليت های آن 
ابات بايد تمام جنبه های اين روند را مد نظر داشته باشد و هيچ انتخاباتی را نميتوان ارزيابی کامل و دقيق هر انتخ

از جمله عواملی که بايد مد . مجزا از ساخت و بافت سياسی کشوری دانست که انتخابات در آن راه اندازی ميگردد
قانون انتخابات و ساير قوانين چار چوب حقوقی انتخابات، مانند : نظر گرفته شوند ميتوان از موارد ذيل نام برد

ذيربط، که توسط قانون اساسی کشور تنظيم ميگردد؛ توانايی شهروندان درخصوص حصول اطالعات دقيق و کافی 
توانايی رقبای سياسی در خصوص دسترسی به گزينه های سياسی خود را انتخاب نمايند؛ که براساس آن بتوانند 

تحت پوشش قرار دادن کانديدان و ملکرد های رسانه ها در رابطه به شهروندان بخاطر جلب حمايت های شان؛ ع
مسايل؛ آزادی شهروندان و رقبای سياسی در خصوص اشتغال در پروسه های انتخاباتی و سياسی بدون اعمال 
ارعاب، خشونت و يا مجازات؛ راه اندازی پروسه ثبت نام رای دهنده گان؛ حق انتخاب شدن؛ برگزاری پروسه های 

 دهی، شمارش، جمع آوری، انتقال و اعالن نتايج؛ رسيده گی به شکايات انتخاباتی؛ و شروع به کار نماينده گان رای
هکذا، اين نکته را بايد در نظر داشت که هيچ چار چوب حقوقی انتخاباتی نميتواند که کامل باشد و تمام . انتخاب شده

 . شوندپروسه های سياسی و انتخاباتی با چالش های مواجه مي
صميمانه از پذيرايی ها و همکاری های رای دهنده   )NDI(هئيت نظارت انتخاباتی انستيتوت دموکراتيک ملی 

گان، کارمندان انتخاباتی، کانديدان، رهبران احزاب سياسی، ناظرين انتخاباتی داخلی و فعاالن مدنی قدردانی 
 . مينمايد

 )NDI(معلومات تماس انستيتوت دموکراتيک ملی 
 : رای مزيد معلومات، لطفًا به آدرس های ذيل به تماس شويدب

 org.ndi@scarnduff ،ايميل آدرس،  +93 23 70 13 798سوزان کارندوف، : در کابل
 peterm@ndi.org  ، ايميل آدرس، 5500 728 202 1+ پيتر مانيکاس،: در واشنگتن


