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  د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د ټاکنو د ناظرينو د پالوي لومړنۍ بيانيه١٣٨٨د افغانستان د 

 ٢٠٠٩ کال ٢٢کابل د اګست د مياشتې 

د ټاکنو د  د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو ٢٩ کال د اسد د مياشتې د ١٣٨٨دا لومړنۍ بيانيه د افغانستان د 
 پورې د افغانستان څخه ليدنه ٢٠ څخه تر ١۶نوموړي پالوي د اګست د . ياظرينو د پالوي لخوا وړاندې کيږن

د پخواني سناتور ګاري هارټ او د بهرنيو چارو په وزارت کې د سهيلي  د امريکا پالوي مشرينوموړی د . وکړه
رستيال  ، د کاناډا د پخواني لومړي وزير او بهرنيو چارو وزير م کارل انډرفورتاسيا د چارو پخواني مرستيال

د جګړې وروسته د بيا رغونې د پروژې مشر او د ، نورا ُاوين ، د ايرلنډ هيواد پخوانی د عدلې وزير جان منلي 
،  جامي ميزل، د اسيايي ټولنې اجرايوي مرستيالکارين ُون هيپل استراتيژيکو او نړيوالو مطالعاتو پخوانۍ همکار 

 د ملي ډموکراتيک انستيتيوت د اسيايي پروګرامونو او الک د ملي ډموکراتيک انستيتيوت عمومي رييس کينيت و
د مالي مرستې په مټ ) USAID(د نظارت ددغه پالوي بوديجه د يوسايډ .   لخوا په ګډه کيدلهمسؤل پيټر مانيکاس

 . برابريدله

 ځينو برخو ون د هيواد دامنيتي وضعيت د نظارت کوونکو ډلې د ملي ډموکراتيک انستيتيوت په ګډد ټاکنو په ورځ 
مګر بياهم د ملي ډموکراتيک . کې د نظارت څخه تم کړې، په ځانګړي ډول د هيواد سهيلي او سهيل ختيځې سيمې

ښې شامل  تنو څخه زيات اوږدمهالي او لنډ مهالي ناظرين ګمارلي ؤ چې ملي نړيوال ناظرين پک١٠٠انستيتيوت د 
د دولت اوسني او پخواني چارواکي، د سياسي ګوندونو او  ؤ، د ناظرينو د نوموړي پالوي په نړيوالو ناظرينو کې

، د ډموکراسۍ استازي، د بشر د حقوقو سازمانونه او په افريقا، آسيا، استرليا، ټاکنو چارواکي، قانون جوړونکي
د ملي ډموکراتيک .  هيوادونو اکادميک کسان پکښې  شامل دي١١آروپا منځنی ختيځ او شمالي او سهيلي امريکا د 

 والياتو کې د نظارت لپاره وګمارل شول چې ١٩ والياتو څخه په ٣۴د ټاکنو د ورځې پالوی د هيواد د ستيتيوت ان
 .  د رايې اچونې محلونه يې مشاهده کړل۵٠٠نژدې 

 د ،سيمو په مرکزونو کې ميشت ؤافغانستان د  تنو ملي او نړيوالو ناظرينو لخوا چې د ٢٧د د پالوي السته راوړنې 
. دغو اوږدمهالو ناظرينو د جوالي د مياشتې خخه د ټاکنو د بهير څارنه کوله. په ترڅ کې وړاندې شويوراپور 

د نظارت برخو د بې طرفه داخلي سازمانونو د روان افهام او تفهيم څخه د ملي ډموکراتيک انستيتيوت همدارنګه 
خه د ملي ډموکراتيک انستيتيوت پالوي د د ټاکنو څخه دم.  ګمارلي ؤ، هم ګټه پورته کړهيېچې په زرګونو ناظرين 

، د رسنيو د نظارت کميسيون، دولتي واليتي شوراګانو او ولسمشرۍ له نوماندو، د سياسي ګوندونو د رهبرانو
چارواکو، د ټاکنو د خپلواک کميسيون استازو، د ټاکنو د شکاياتو کميسون، نړيوالو او ملي مؤسساتو، د ميرمنو ډلو، 

 . ينو او د ډپلوماتيکې ټولنې د غړو او د بسپنه کوونکو سازمانونو، سره وکتلد ټاکنو ملي ناظر

د پالوي هدف په افغانستان کې د ډموکراتيک بهير د پرمختيا په برخه کې د نړيوالې ټولنې مسلسل مالتړ ښودل او 
انستان د قوانينو او د د ملي ډموکراتيک انستيتيوت خپل فعاليتونه د افغ.  په ټاکنو کې همکاري کول ؤ٢٩د اسد د 
 .  سره سم ترسره کړل د اعالميې نړيوال چلند د اصولونظارت دټاکنو د

پالوی پدې پوهيږي چې د پايلو رقم اوس هم د کار الندې دی، رسمي پايلې التراوسه نه دي اعالن شوي، او د 
دا په ځانګړي ډول د . ل او فصل شي سره سم بايد حنټاکنو اړوند شکاياتو او ننګونو باندې بايد غور وشي او د قانو

، پداسې حال کې چې ډيری په ټاکنو پورې اړوند ستونزې افغانستان د امنيتي وضعې په داخل کې اهميت لري
الس رسی نلري، نو د نوموړو پوره کيداي شي چې د هيواد په هغو سيمو کې رامنځته شي چيرې چې ناظرين 



2 
 

که ددې ترڅنګ . کيداي ترڅو د ټاکنو وروستۍ پايلې په ګوته شيسيمو دقيق وضعيت د اوس لپاره نشي بررسي 
ددوهم ځل لپاره به وروستۍ ټاکنې ترسره کيږي،  په پاي کې چيرې کوم کانديد د رايو اکثريت ترالسه نه کړي نو 

 نورې بيانې به د ټاکنو څخه وروسته. بايد ووايو چې يواځې خلک کوالي شي چې د ټاکنو باوريتوب په ګوته کړي
 چې د ټاکنو  کړيوخت کې خپرې شي او د ملي ډموکراتيک انستيتيوت به هغه مهال خپل وروستی راپور وړاندې

 . بهير پاي ته ورسيږي

 عمومي کتنه

 افغانانو رايې ورکړې ترڅو خپل ولسمشر او د واليتي شوراګانو غړي وټاکي، دا د هيواد په تاريخ کې ٢٩د اسد په 
اوترتيب  چې د افغاني ادارو لخوا تنظيممګر لومړۍ ټاکنې وې .  ترسره کيږيدوهم ځل دی چې ټاکنېيواځې 
، او د ټاکنو لپاره چمتوالی پداسې حال کې وشو چې د هيواد په سهيل او ختيځ او وخت ناوخت د هيواد په په شوې

نو طالبانو  هکله چې د ټاکنو ورځ رانژدې شو. نورو سيمو کې هم تاوتريخوالي او امنتيي ستونزې موجودې وې
، همدارنګه د رايې ورکوونکو د هڅې وکړې ترڅو ټاکنې له خنډ سره مخ کړي او د بايکاټ غوښتنې يې وکړې

خبر ورکړ، مګر د تهديد او خبرداريو سره سره افغان نوماندو په فعال ډول تهديد او هغوي ته د سزا ورکولو 
د ټاکنو په ورځ تهديدونو په . لو ټينګه عالقه وښودهکنو په بهير کې د ونډې اخيستکمپاين وکړ او افغانانو د ټا

مګرعالوه پر دې د هيواد په . ځآنګړي ډول د رايې اچونې محلونو او په خپله رايې ورکوونکو باندې تمرکز وکړ
افغان ولس د ټاکنو په ورځ خپل پوره زړه ورتوب او . لر او بر کې افغانانو د ټاکنو په بهير کې ونډه واخيسته

 . رګند کړ ترڅو ولس د يوې ډموکراتيکې ليارې په لور بوزيشهامت څ

په هغو سيمو .  له مختلفو ليارو وليدلکنو په ورځ د ټاکنو ترسره کيدل د ټاود ملي ډموکراتيک انستيتيوت ناظرين
کې چې افغانانو کوالي شول چې د ټاکنو بهير بې له کوم خنډ او تهديد څخه ترسره کړي، په نوموړو سيمو کې 

د هيواد په ډيری شمالي، لويديځو او مرکزي سيمو کې ټاکنې په نسبتًا آرامه فضاء . کنې په منظم ډول پرمخ تللېټا
، د  کېاو د مرکز په ځينو سيمو کې لکه لوګر او وردګوالياتو په ډيری سهيلي، سهيل ختيځو . کې ترسره شوې

د رايې ورکوونکو په ګډون باندې يې اغيز لرلو په ، او توندالرو تهديدونو د رايې اچونې بهير له خنډ سره مخ کړ
ناظرينو نشتوالی د هغوي د بررسي په نوموړو سيمو کې د . ل د ښځينه رايې اچونکو په ګډون باندې�ځانګړي ډ

، بياهم بهير يې دومره زيانمن نکړ تهديدونو په ټاکنو باندې مهم اغېز لرلومګر لکه څرنګه چې . ناڅرګندويکيفيت 
 .  انديښمن ؤخلکڅومره چې 

د طالبانو د راپرځيدو څخه دمخه افغانستان .  د ډموکراتيکو اصولو سره برابر ؤاړخونه  ټولټاکنود کال  ١٣٨٨د 
د طالبانو د ريژيم پرمهال ميرمنې د ملت د هر راز سياسي او ټولنيز . د ډموکراسۍ په اړه هيڅ راز تجربه نلرله

 کانديدانو د ولسمشرۍ د ترټولو اوچت مقام لپاره سيالۍ ٣٨ په ټاکنو کې کال ١٣٨٨د . ژوند څخه مستثنی ګڼل کيدې
 تنو ميرمنو د واليتي شورا د غړو لپاره ځانونه کانديد کړي ؤ ٣٢۶ همدارنګه ،وکړې چې دوه تنه يې ميرمنې وې

 کې د ميرمنو  زياتې وې چې د نوموړي کال په ټاکنوپه پرتله م کال د واليتي شورا د ټاکنو ٢٠٠۵چې دا شميره د 
 .  تنه وې٢٨۵کانديدانو شمير يواځې 

لکه څرنګه چې د ټاکنو پايلې تراوسه څرګندې ندي، مګر د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د کانديدانو شديد کمپاين  
او عمومي نظرسنجي چې د ټاکنو څخه وړاندې ترسره شوي، داښيي چې د افغانستان سياسي نظام ترهغه ډير په 

ډيری کانديدانو له پرګنيزو کرښو د ولسمشرۍ د ټاکنو څخه دمخه .  کولوی چې خلکو يې باوروان دسيالۍ کې ر
کانديدانو ډيری وخت د هيواد په نسبتًا ناامنو . و سيمو کې يې ټاکنيز کمپاين ترسره کړاو د هيواد په ټولواوښتل 

کمپاين فعاليتونه د کانديد د مالتړ په شخصي ، ځينې وختونه د  ګوڼو پام ځانته راواړوه ډيرو ګڼوسيمو کې د خلکو د
له دې سره سره د . وېټاکنې د کانديد د مالتړو په ګډون په ځانګړي ډول د شخړو څخه پاکې . کور کې ترسره شول
  وښودل چې د افغانانو اکثريت به د بل قوم ډول په مکرر چې په افغانستان کې ترسره شوې،عمومي نظر سنجيو

 . رايې په پام کې ونيسي د غړي لپاره دډلې

 کلونو د ٢٠٠۵ او ٢٠٠۴دا پداسې حال کې ده چې د . و او پيښو باندې هم تمرکز موجود ؤد کمپاين په مهال په مسأل
دا په افغانستان کې د ولسمشرۍ لومړۍ ټاکنې وې چې ملي مناظرې . ټاکنو په مهال دا ډول کمپاين نه ترسترګو کيده

ناظرې د ډيرو رسنيو لخوا ترپوښښ الندې راوستل شوې او د ٔميونونو افغانانو ، چې نوموړې مترسره شوېپکښې 
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د ټاکنو مواد په خپل . ددې ترڅنګ د هيواد په ټولو برخو کې ټاکنې ډيرې منظمې وې. لخوا وکتل او واوريدل شوې
وال ناظرين او وخت سره توزيع شول، د رايې اچونې د محلونو کارکوونکي په پوره ډول وروزل شول، ملي او نړي

 .  ډول سره ترسره شوېؤ او ټاکنې په عمومي توګه په روڼد کانديدانو استازي حاضر 

په تکامل باندې  چې په راتلونکو ټاکنو کې ې وېهم شامل) عيبونه(مګر بياهم په ټاکنو کې يو لړ سختې تيروتنې 
اکنيزې ادارې د پرمختيا لپاره ډير کار کولو ته ټد مثال په توګه د . و لپاره بايد په پام کې ونيول شيد باور د لوړول

د يو ځل څخه زيات نوم ليکنې او د هغو کسانو نوم ليکنې ته الر هواره کړه کوم د نوم ليکنې بې پروا بهير . اړتيا ده
انو هغو افغاند نو په پايله کې پراخه موافقه پدې باندې موجوده ده چې . چې د نوم ليکنې د شرايطو سره برابر نه دي

 برابر ؤ، ډيرو کسانو نوم ليکنه کړې وه، يعنې نوم ليکنه د خپلې  څخه چې د نوم ليکنې د شرايطو سرهله شمېر
 بدرفتارۍ رامنځته کوي او کوالي شي چې د ټاکنو  او نورېې څخه زياته وه، چې د ا د درغلليو کچه لوړويانداز

نورې سوء استفادې لکه د دولتي منابعو څخه . باور ختم کړي باندې د افغانانو  او د نظرپوښتنو په بنسټونوپه تکامل
 هم د هيواد په ځينو برخو کې ترسترګو شول چې په ځانګړي ډول يې د سوء استفاده او د بل چا پرځاي رايې اچول

 .  باوريتوب تر اغېز الندې راوستټاکنو

 د ولسمشر لخوا ټاکل ، څخه پرتهغړي يې د قانون جوړونې د نظارتددې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کميسيون چې 
لکه څرنګه چې کميسون . والو لخوا چندانې خپلواک نه ترسترګو کيږيکيږي، د ټاکنو د بهير د ډيرو عمده ونډه 

 مګر بياهم د هغه باوريتوب يواځې د هغه په فعاليتونو پورې تړاؤ لخپل ډيری فعاليتونه په ښه توګه ترسره کړ
 . وب په اړه په عمومي نظر پورې تړاؤ لرينلري بلکه د هغه په بې لوريت

سره له دې چې د ميرمنو مخ په ډيريدو شمير د ټاکنو .  ځانګړي پام ته اړتيا لريپه ټاکنيز بهير کې د ميرمنو حقوق
ښځينه کانديدانې او سياسي فعاالنې په . په بهير کې ونډه لري مګر بياهم د هغوي د ونډې پرمخ خنډونه موجود دي

د واليتي .  ډول د کمپاين کولو څخه تم کويښکار ګرځي چې هغوي په آزاد د تاوتريخوالي د تهديد ځآنګړي ډول
شوراګانو د هغو ښځينه کانديدانو د ليدو څخه دا معلوميږي چې د هغوي د کمپاين وړتيا د امنيت د نشتوالي له کبله د 

نشي کوالي د ميرمنو د رايې اچونو د محلونو د ټاکنو د خپلواک کميسون ناتواني چې . منفي اغېز الندې راغلي دي
ميرنې . کوالي شي چې ميرمنې د رايې اچونې څخه تم کړيد اداره کولو لپاره پوره ښځينه کار کوونکي وګماري، 

د بل چا پرځاي د رايې اچونې لپاره هم ډيرې جوړې دي ځکه چې د هغوي د نوم ليکنې په کارت کې د هغوي د 
 . و له همدې کبله کوالي شي چې د درغليو المل شيعکس لګول اختياري دي ن

د ټاکنو اړوند تاوتريخوالي . و د بهير ډيرې برخې جوړې کړي ديتاوتريخوالی او د تاوتريخوالي تهديد د ټاکن
خلکو د لومړنۍ و د خپلواک کميسون په واک کې ندي، مګر د ستونزې په پوره ډول د افغان دولت او د ټاکن

د هيواد . بغاوت پاي ته ورسول شيپرمختګ او خوندي پاتې کيدو لپاره دا مهمه ده چې روان ډموکراتيک بهير د 
اګر چې د تيرو ټاکنو ( کم ؤ و شمېر کانديدان د کال د ټاکنو په پرتله د واليتي شوراګانو٢٠٠۵په ناامنو سيمو کې د 

ميسون د وړتيا نشتوالی د رايې اچونې د ، چې ناامنو سيمو د ټاکنو د خپلواک ک)په پرتله د کانديدانو شمېر لوړ ؤ
 چيرې چې د درغليو خطرناکو سيمو تهد هيواد محلونو لپاره د کارکوونکو په ګمارلو کې څرګند کړ او همدارنګه 

 .  د نړيوالو او ملي ناظرينو محدود الس رسی په ګوته کړامکان ډير دی،

 نيغ په نيغه د هيواد په پرمخ تلونکي ډموکراتيک دغو ټاکنو په ډاګه کړه چې په مليونونو افغانان غواړي چې
ترټولو هيواد د ډموکراتيک نظآم د جوړولو په لور  کال د اسد د مياشتې ټاکنې د ١٣٨٨د . نظام کې ونډه ولري

نړيواله ټولنه بايد له هغوي سره پدې لړ کې خپلو مرستو ته ادامه پالوي په ټينګه باوري دی چې . وروستی ګام ؤ
 .  ډموکراتيک او په امن کې افغانستان د افغانانو او نړيوالې ټولنې په ګټه دیيو. ورکړي

II. سپارښتنې 

 : د نړيوالو مرستو په اساس د ملي ډموکراتيک انستيتوت الندې سپارښتنې وړاندې کوي

 د ټاکنو نظارت او چمتووالی. الف
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 باندې غور  په څرنګواليرلو ګمادغړو ولسي جرګه بايد ددوهم ځل لپاره د ټاکنو د خپلواک کميسون د  .1
 . وکړي

ره ددې لپا. ارت څخه پرته ګمارل کيږيد ټاکنو د خپلواک کميسون غړي د ولسمشر لخوا د قانون جوړنې د نظ
چې د پلوی کولو د څرګنديدو او يا د کمشنرانو د پلوي کيدو څخه مخنيوی وشي د کمشنرانو په ګمارلو باندې 

 وړ دي او دا عمل به د غوره نړيوالو کړنو د اصولو سره سمون وښتنې غپه چارواکو يو لړ محدوديتونه د
 کې ولسي جرګې ولسمشر ته يوه طرح وړاندې کړه چې د ټاکنود کمشنرانو په ګمارلو ٢٠٠٩په کال . ولري

ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون . ولسمشر وړاندې شوې طرح ونه منله. کې يې خپل ګډون غوښتی ؤ
نو له همدې کبله . ې د هرډول تعديل مخه نيسينو قانون د ولسمشرۍ ددوران په وروستي کال ک ماده د ټاک١٠٩

مګر بياهم په خپل اوږدمهال . قانون جوړونکو لپاره اوس ناوخته دی چې راتلونکې ټاکنې تراغېز الندې راولي
د قانون سمي ډول سره  او ولسمشر بايد په غير ر غوښتونکې شيتعديلقانون د د دوران کې ولسي جرګه بايد 

 . ال د ټاکنو څخه مخکښې مشوره وکړي ک٢٠١٠جوړونې سره د کميسون د غړو د ګمارلو په اړه د 
 

 . بايد برابر شيلستد رای ورکونکو د ثبت کره .  2
 

 سره د رای ورکونو په برابرولو کې  IECد رای ورکونکو لست د ټاکنو د ناسم چلند د مخنوي لپاره او د 
ټول په دې هاند دي چې د رای ورکونکو د ثبت اوسنی .  پاره يوه مهمه وسيله شميرل کيږيد مرستې ل

د . کتاب يو څه ناسم دی، په بعضی واليتو کې د رای وکونکې شمېر د مجموعي نفوس څخه ډير شوی دی
 .رای ورکونې د زياتو  کاپی او جعلی کارتونو شتون د خلکو اعتبار د ټاکنو پر بهير له مينځه وړي

 
 
 . د افغانستان د وګړو سرشميرنه بايد ژر تر ژره ترسره شي. 3
 

د  نفوسو کره شمېر له دې امله اړين ګنل کيږي تر څو د مقننې د  غوندې لپاره مناسبې  څوکې ځانګرې 
شي، د ولسواليو سرحدات وټاکل شي تر څو چارواکو سره د ودې  د پروګرامونو په پالنولو کې مرسته 

د . سله د ټاکنو د چارواکو سره د ټاکنو لپاره په تياري نيونې کې هم مرسته کولې شيوکړي چې دغه م
 تړون په دريمه جز کې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کيږي چې ژر تر ژره ٢٠٠١بون  د کال 

 کال لپاره پالن ٢٠٠٨دا سرشمېرنه ترسره شوی نده خو هغه سرشمېرنه چې د . سرشمېرنه ترسره کړي
اوس د نفوسو شمېر د افغانستان د احصايې د مرکزی . امنيتې ستونځو له امله وځڼډول شوهشوې وه،  د 

 . دفتر له خوا برابريږي
 

 
 . نړيواله ټولنه د افغانستان د دولت سره بايد په ګډه د راتلونکو ټاکنو لپاره ژر تر ژره تياری ونيسي. 4
 

د بوديجې ستونځو . څه تياری نيول شوی وو کال د ټاکنو لپاره يو ٢٠٠٩ کې د ٢٠٠٩ او ٢٠٠۵په کال 
او ځڼډونو، ډ ټاکنو لپاره تياری، د ټاکنو د چارواکو جلب او جذب او د هغوې روزنه، د رای ورکونکو د 

  د پارلمانی ټاکنو د پيل  د وخت پر بنسټ، ٢٠١٠د کال .  حمايت يی متاثر کړ   ECCروزلو بهير او د 
 او په مخکېنيو ټاکنو کې زده ٢٠٠٩، او هغه درسونه چې د کال پالن کول بايد ژر تر ژره شروع شي
 .شوي دي بايد په نظر کې ونيول شي

 
 ډ ټاکنو طرحه او سرته رسونه. ب
 
5 . IECبايد د ښځينه کارکونکو ګمارل د نوم ليکنې او رای ورکونې په مرکزونو کې زياد کړي  
 

IEC  نې او رای ورکونې په مرکزونو کې ستونځو سره مخ  د ښځينه کارکونکو ګمارلو له امله   د نوم ليک
 دا په ډاګه کړه چې د رای ورکونې په هغه مرکزونو  IEC ټاکنې راورسيدلې نو  ٢٠٠٩دی، کله چې د کال 

د فرهنګ له لحاظه  ښځينه .   فيصد ښڅينه کارکونکې کار کوي٣٠کې چې د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي 
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نو له دې امله د ښځينه کارکونکو شتون .  نه کس ته خپل مخ ښکاره کړيرای ورکونکي اړ ندي چې يو ناري
د نوم ليکنې او رای ورکونې په مرکزونو کې د ښځو د حقونو د ساتلو المل ګرځي او دوی هڅوي چې د 

 .ټاکنو په بهير کې ګډون وکړي
 
  

په پروګرامونو کې چې د د ټاکنو ټول نوماندان بايد وهڅول شي تر څو د ټاکنو د شکاياتو د کميسيون . 6
  .کمپاينونو مقررات او د شکاياتونو  پړاو تشريح کوي ګډون وکړي

 
زياتره نوماندان د ټاکنو د بهير په اهکله پوهه نلري او دا کار د ټاکنو د قانون څخه د سرغړونې او په 

 کولی شي چې د وڼډو او مسوليتونو په اهکله   ښه پوه. ټاکنو کې  د نوماندانو د شاتګ المل ګرځي
 . نوماندان د کمپاينونو د پر الره اچولنې له لپاره چمتو کړي

 
 يو خپلواک کميسيون بايد وټاکل شي ترڅو د نوماندانو مباحثې تنظيم کړي. 7

دا مباحثې .  پورې پر الر واچول شوې٢٠٠٩د ولسمشرۍ څوکۍ ته د نوماندو لپاره درې مباحثې تر کال 
او ترتيب شوې، خو له بده مرغه په دوه تلويزيونو مباحثو کې د ټولو د خبرې رسنېو له خوا تنظيم 
د يو خپلواک کميسون په منځه راتللو سره د نوماندان اعتماد د مباحثې د . نوماندانو ګډون تر سترګو نشو

 .بی اړخۍ  په اهکله زياتيږي او د نوماندان پراخ ګډون هم منځه ته راوړي
 

8.   IEC   او ECC پروګرامونو او د کارکونکو د ساتلو لپاره بايد پوره بوديجه تر السه  د روزنېزو  
 .کړي

 
 ډير نوي کارکونکي لرل چې هغوی هيچ  ECC او  IEC ټاکنې راورسيدلې، ٢٠٠٩له څنګه چې د کال 

همدارنګه د ټاکنو د اداره کولو بوديجه د ټاکنو په . کومه مخکينۍ تجربه د ټاکنو د سمبالونې په اړه نلره
خر بهير کې تر السه شوه چې دې کار د روزنيزو پروګرامونو د پالنولو او پلي کولو  لپاره  وخت کم آ

 کال د ټاکنو طرحه بايد ژر تر ژره پيل شي او دا کار د نړيوالې تولنې او د افغان دولت ٢٠١٠د . پاتې کړ
 .رابره شيهڅو ته اړتيا لري چې ژر تر ژره بايد دواړه سازمانونو ته اړينې منابعې ب

 
د رای ورکونکو د روزنې  لپاره بايد پانګه زياته شي او د ښځينه رای ورکونکو د روزنې لپاره هم .  9

 .بايد ډيره زياته هڅه وشي
 IEC  ډير پراخ روزنيز کمپاين د رای ورکونکو لپاره ترسره کړ چې په هغه کې دينی عالمانو، امتحاني 

 اعالناتو شتون درلود، مګر د رای ورکونې روزنه هغه خلکو ته رای ورکونه او تلويزيونی او راديويی
چې په لرو پرتو سيمو کې ژوند کوي ونرسيد، په دغو سيمو کې خلک خبري رسنيو ته ډير کم الس رسی 

 ونشو کوالی چې ښڅينه کارکونکي IEC همدارنګه. لري او دوی ته د خبري رسنيو پيامونه رسيدلي ندي
 . غو سيمو کې چې هالته امنيت ډير کم شتون لريوګماري په خاص ډول په ه

 
 . د شاتګ لپاره بايد وټاکل شيوجل د نوماندان  يو واضح ضرب اال.10

 
 ټاکنې د دې شاهد وې چې يو څه نوماندانو د ټاکنو ورځو ته نږدې په شاتګ وکړ، چې دا ٢٠٠٩کال 

او دا کار د سرګردانې . ه ګڼل کيږيوخت د نوماندو د ليست څخه د هغوی د نوم ايستنې لپاره ډير ناوخت
 . المل هم ګرځي

د يو واضيح ضرب العجل ټاکل کوالی شي چې هغه شک چې د نوماند د شاتګ په اهکله شتون لري له 
 .مينځه يوسي

 
 بديل الرې او (Single Non-Transferable Vote system) يا SNTV ولسي جرګه بايد د . 11

 .چارې ومومي
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 يو ډير  SNTV کال د واليتی شورا په ټاکنو کې٢٠٠٩رو مقننه ټاکنو کې،  په د لکه څنګه چې په تي
 د خپلواکو نوماندو لپاره ډيرې ګتې لري او په آسانه SNTVهمدا رنګه  . شمير نوماندان منځ ته راوړل

 thresholdsډول اداره کيږي په همدغه ډول ډير زيانونه هم لري، چې دا کار د ټاکنو لپاره د  ډيرو ټيټو 
په ګټولو سره په  په تيرو مقننه ټاکنو کې يو نوماند کوالی شول چې د يو فيصد څخه لږ رايو( المل ګرځي 

لکه څنګه چې اوس به ډيره ناوخته . او د سياسي ګوندونو ګډون ورو کوي). کابل کې يوه څوکۍ وګټي
د سيستم د تناسب بياکتنه   SNTV کال په ټاکنو کې د بدلونونه لپاره هلې ځلې وشي، د ٢٠١٠وي چې د 

 .بايد په راتلونکې مقننه غونډه کې  بايد ډيره جګه وي
  

12 . ECC   ټاکنو څخه وروسته بايد ژر تر ژره جوړ شي او ټولې هغه اړينې زيرمې د ٢٠٠٩د کال 
 .راتلونکي کال د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره ورته برابرې شي

 
 ورځې د ټاکنو پايلو  د تصديق څخه وروسته خپل کار ٣٠بايد   ECCد ټاکنو  قانون دا اړتيا ويني چې 

 د تياري، د خپل د کارکونکو د روزنه  او  د شکاياتو د بهير په اهکله د ٢٠٠٩ د کال ECC. ودروي
 د راتلونکي ولسي جرګې د ټاکنو  ECCد دې لپاره چې . خلکو د پوهاوي په لپاره  پوره وخت ندرلود

 . بايد ژر تر ژره تاسيس شي، مکمله پانګه ترالسه کړي او  خپل کار پيل کړيلپاره ښه تيارې ونيسي نو
 

.  
 د رسنيو وڼډه. ج
 

 . د رسنيو يو نوی قانون بايد د دولتی رسنيو د خپلواکۍ لپاره تصويب شي. 13
 يو ټوليز مسول او خپرونکي رسنۍ ته  واړه RTA د افغانستان دولت بايد د افغانستان راديو تلويزيون 

د . ي چې په ټول هيواد کې خلک هغه ته الس رسی ولري او د ټوليز پروګرامونو لپاره ځانګړی شيو
د دې خپلواکي بايد . دې پروګرام محتويات بايد د افغانستان په راز راز سيمو او خلکو باندې اغيزه ولري

د ولسې جرګې له  کې ٢٠٠٨د هغو حدودو سره سم وي چې د رسنيو په قانون کې يی وړاندېز او په کال 
 .خوا تصويب شوي دي، مګر د ولسمشر له خوا د قانون په بڼه ندی السليک شوی

 
 

14 . IEC ،ECC او د رسنيو کميسون  د رسنيو د چلند قانون بايد پلی کړي . 
 او د رسنيو کميسون کولی شي چې بنديزونه  تحميل کړي IEC  ، ECCد رسنيو د چلند قانون بيانوي چې 

ه قدمونه د قانو د احکامو د سرغړونې په اهکله اوچت کړي، په شمول دې هغه کسانو چې بی او نور عمد
دغه کسان بايد ډير جدي عکس العمل وښيی او بنديزونه . طرفي، کره توب، تناسب او مساوی حقوق ټاکي

 . سيتحميل کړي او هان د دولتی رسنيو په مقابل کې چې د قانون څخه سرغړونه کوي مناسب تدبير وني
 
 
 امنيت :د
 

 :  همدا اوس پيل شيې ځلې کال د ټاکنو د امنيت د پاره بايد هل٢٠١٠د  . 15 
 
 

 کال د ټاکنو څو اړخو ته يعنی د نوماندانو د وړوالی نه نيولی تر ټاکنيزو ٢٠٠٩د امنيت موضوع د افغانستان د 
 او د ښځو د حقونو يو نړيوال څارونک د کارکوونکو په کار ګمارلو، د ټاکنو کورني ناظرين ا IECمبارزو، د 

د راتلونکو پارلمانی ټاکنو د .  په اړه د ارزښت وړ دهيخوندی کول تر څو په ټاکنو کي په پوره توګه ګډون وکړ
  همکارۍد ، اړوند وزارتونو او همدا رنګه د نړيوالي ټولني تر منځ وامنيت لپاره د افغان ملی پوځ، ملی پوليس

 .   امنيتی ګامونو پورته کول د راتلونکي کال د ټاکنو د برياليتوب او د ملت د ثبات لپاره مهم ديد. ليدل آيږي اړتياى
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 او څرنګه ي ورکولو د ټولو مرکزونو امنيت وڅيړئ بايد د راIECد ټاکنو خپلواک کميسون يا  .16 
 .  مرکزونو امنيت ته بيا کتنه وشيې نو په وار وار بايد د دي نږدی کيږېچی ټاکن

 د ټولو مرکزونو د ساحی امنيت په ې اچونئ کال د ټاکنو تر رارسيدو پورې د را٢٠٠٩د ټاکنو خپلواک کميسون د 
 ډاډ تر السه کړو ۍ هر مرکز د امنيت د تيارو دد ټاکن بهتره سمبالونه  په کار ده تر څو. پراخه توګه نه و څيړلی

 .   کار وګمارود ټاکنو لپاره کارکوونکي په اوکافی وخت وموندو تر څو
 
 

 .  ورکولو د ساحو د امنيت يواځني سمبالوونکي ويئافغان امنيتي ځواکونه بايد د را .17
 دا ې چه ندېدا جوته شو.   کال د ټاکنو د امنيت لپاره د مليشو د ګمارلو وړانديز شخړه رامنځ ته کوی٢٠٠٩د 

 ي پوځ، مليځواکونو لکه افغان ملي ر امنيتدوی اړيکي به د نود  او وينګه کار وکروړانديز شوي مليشی به څ
 .   ويپه څرنګه او نړيوال پوځونو سره وپوليس

 
 

III. انځورد ټاآنو  
 
 

  جوړښتيد ټاکنو قانون
 
 

اساسي قانون، د د  کال ٢٠٠۴ د افغانستان ټاکنې څاري عبارت دي د افغانستان د ې چت جوړښټ اساسًايهغه قانون
قانون، د جمهور ريس د اجرا وړ د يسون د جوړښت قانون، د سياسی ګوندونو ټاکنو قانون، د ټاکنو د خپلواک کم

 .  څخهو او کړنالروقواعدد حکمونه او د ټاکنو د کميسون 
 

و نړيوال اعالميې ن د بشر د حقو ته او  نړيوالو معاهدو او تړونونوې فصل کيمړود افغانستان د اساسي قانون په ل
ايد د حکومت د ب ؛ د خلکو خوښه ې چي ماده کي راغلي د٢١لی اعالميي په د نړيوا. ى ذکر شوي ديته د درناو

 د ې؛ افغانستان هغه ستر نړيوال تړونونه چ... شيه ټاکنو کي څرکندي او مهالي، او دا بايد په اصليواک بنسټ و
و او ناسي حقود اساسي قانون دويم فصل د هغه اس. ي السليک کړي او يا هم منلي ديدټاکنو معيارونه په کي ذکر 
دغه . ترسره آولو لپاره د ارزښت وړ دي د  سمو ټاآنو د نړيوالو معيارونو سره دېدندو د ساتني يادونه کوي چ

حقوق عبارت دي له ؛ د ټاکلو او د ټاکل کيدو حق؛ د بيان د آزادي حق، د جرګو، د سفر او د سياسی ګوندونو د 
 .جوړلو حق

 
 مه ماده په هرو ۶١د اساسي قانون . نو د خپلواک کميسون د جوړښت حکم کوي مه ماده د ټاک١۵۶ د اساسي قانون 

د رايو  ې کپړاو يمړوکه چيري هيڅ يو نوماند په ل.  د ولسمشر د ټاکلو لپاره د ټاکنو د کيدو حکم کوي آېپنځو کالو
د .  شيترسرهوروسته  ۍ د نتيجي د اعالن څخه دوه اونپړاو يمړو بايد د لپړاو نو دوهم ي  ونه ګټپه سلو آې 50

 کيدو ترسره  شوراګانو د غړو د ټاکلو لپاره په هره څلورو کلونو کي د ټاکنو د ي مه ماده د واليت١٣٨اساسي قانون 
 . حکم کوی

 
په    ې شميره حکم او د ټاکنو په قانون ک٢٣وليتونه د جمهوري رياست په ئد ټاکنو د خپلواک کميسون جوړښت او مس

دغه کميسون تلن الرې ته .  ټاکل کيږيه غړی لري چي د ولسمشر لخوا٧کنو خپلواک کميسون د ټا.  دييګوته شو
د ټاکنو خپلواک کميسون يو معاونيت لري چي .  څارنه کوييوده ورکوی او د ټاکنو د ترسره کيدو لپاره د چمتووال

 . يدراه کو واليتي دفترونه ا٣۴ پر مخ بيول کيږی او د ه مامور لخواري يو لوړ پو ټاآنو دد
 
 

 او د واليتي شوراګانو د ټاکنو لپاره په کار وړل ې جرګيهغه ټاکنيز سيسټم چي د مقننه ټاکنو لپاره لکه د ولس
 دي، چي په هغه کي single non-transferable vote systemکيږي،  يو کسيز او غير منقول ټاکنيز سيسټم يا 

 . يو نوماند ته بايد رايه ورکړيهر رايه ورکوونکی  د ټاکنو  په حوزه کي يواځي 
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 لکه اردن، ېيوازې په دريو نورو هيوادونو کسربيره افغانستان پر  سيسټم دي، دا سيسټم د يده يوه غير معمول
 کال د واليتي شوراګانو په ٢٠٠٩د تيرو مقننه ټاکنو په څير د . ي پکارول کيږېپتکارن په ټاپوکانو او په وناتو ک

 ه د هغه ترسره کول آسانې اول داچيدغه سيسټم ځني ګټي لر.  د نوماندانو د ډيريدو سبب شو دغه سيسټمېټاکنو ک
 ې نيمګړتياوېهمدا رنګه دا سيسټم ډير.  آزادو نوماندانو ته په ټاکنو کي د ګډون فرصت ورکويې او دويم دا چيد

په تيرو ټاکنو کي يو نوماند   ( شيتللى ته راه آچه الس ټيټه په ټاکنو کي د رايو ډيرله الرې سيسټم د دغهلري، 
، همداد رنګه په ټاکنو کي د سياسی ي ترالسه کړى فيصد نه په کمو رايو سره په کابل کی بر١کوالی شول چي د 

 . ګوندونو ګډون کم رنګه کوي
 

ځان په د نور څخه د  ى سره دوېده  پېچ. دا سيستم د يو ډير شمير نوماندانو د رامنځ ته راتلو سبب ګرځي
 سره مخ د ستونزې کي تشخيص ورکوونکي هم د نوماندنو د کړنالرو په يه او راي پيدا کوستونزهتوپيرولو کي 

 . کيږي 
 

 د ې هڅه کوي چې نوماند په ښاري سيمو لکه کابل او يا هرات کې په خاص ډول  شوراګانو په سياليو کي د واليت
و  او کورنيود رايو د خپلولو لپاره اساسا په ټولنيز ىدو. ترسره آړي ې مبارزېناڅرګنده کړنالرو سره ټاکنيز

 . ه نوماندان سيالۍ وکړ۵٢۴ کرسيو لپاره ٢٩د مثال په توګه په کابل کي د . زړه تړي ېشبکو باند
 سياسي ١٠٨ همدا اوس - رول لريې په وزارت کي د سياسي ګوندونو په ثبتونه کېد سياسي ګوندونو قانون د عدلي

 ۍقانون دا جوته وي چ.  حق نلرييدولو نه کمی غړي ولري نو د ثبت٧٠٠که يو ګوند د . ګوندونه ثبت شوي دي
؛ قومی،  منځ ته رانوړي نه وي، زور ونه کاروي او يا تهديدېګوندونه بايد د اسالم د اساساتوسره په تضاد ک

 او يا ي سره مخ کړې ويرنه ديز او ديني توپيرونو ته لمن و نه وهي، ګوندونه نبايد د خلکو حقوه اتوکميز، سيم
تر السه ې باندنيو منابعو څخه مالي مرستد لری او ن ارګانونو سره اړيکه وي پوځ د؛ دویي کړزيانمنعامه نظم 

 .  کړي
 

 ترڅو دغه قانون بيا وکتل شي، د په پايله آې هڅه وشوه، چې ي دي شوې ډيرۍ نارضايتېد ټاکنو د قانون پر وړاند
 تر څو د ټاکنو د هًيت د غړو په ټاکلو ل درلودې څه تغيرات په نظر کې جرګيل کې ولس کا٢٠٠٨مثال په توګه په 

 .  يکې قانون ډير رول ولوبو
 ورکولو يو ګډ او متناسب سيسټم ئدغه وړاندې شوی قانون د ټاکنو په سيسټم کي به د تغير سبب شې تر څو د را

منځ را ورکولو باندې د اختالف له امله  کوم نوې قانون وکيو په څ يکوچيانو لپاره د قانون.  وشيى جوړ جاړېباند
 .ته نشو

 اى شو ته پورته کړ١٠٠٠٠ څخه ٧٠٠ د غړو شمير له ى ګوندونو په قانون کې تغيرات چې د هغوېمګر د سياس
 . بڼه  ئي ځانته غوره نكړهتصويب شو مګر د ولسمشر د نه السليک له کبله د قانون

 
 يو کال د ې چي کوى قانون کې تر هغه وخته د تغيراتو مخنيود ټاآنو پ ماده په مه١٠٩ قانون يد افغانستان د اساس

 ټاکنو لپاره د هغه پر قانون د بيا کتنې ي کال د پارلمانيځکه نو  د راتلونک. ىهغه د تطبيق څخه نه وي تير شو
 . ى دىلپاره ډيره ناوخته شو

 
 د ټاکنو اداره

 
  يا ې ډلګډې پارلمانی او د واليتي شورا ټاکنې د ټاکنو د اداری د   کال٢٠٠۵ ټاکنې او د ۍ  کال ولسمشر٢٠٠۴د 

JEMB په څرګند ډول د وڅخه ټاکنوهغد، وې ېي هم افغانان او هم نړيوال وو تنظيم شوئ چی مامورين ه لخوا 
خپلواک  منحل شو او د ټاکنو JEMBد هغو ټاکنو څخه وروسته  .  ووى مالټړ شوهملګرو ملتونو د ادارو لخوا

 ې ټاکنې وې چۍمړو کال ټاکنې ل٢٠٠٩د . کميسيون رامنځ ته شو او د ټاکنو د ادارې مسًوليت يې په غاړه واخيست
 .  شوېد افغانانو تر رهبری الندې ترتيب او بشپړ
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، ي دينهه دوه تنه ښځخاوس د هغوی څ. ي ټاکل کيږه د ولسمشر لخواې چي لريد ټاکنو خپلواک کميسيون اوه غړ
 او د هغوی د فاميل غړی په سياسې چارو يد کميسيون غړ.  ييس او د هغه مرستيال ټاکئشر د کميسيون رولسم
 د هغى پرچې   کړتصويب جرګې يو بل قانون ي په مياشت کې ولسئ کال د فبرور٢٠٠٩د . يحق نلرد بوختيا آې

 له  هغه قانونيليکن ولسمشر کرز. ي بايد د ولسې جرګې موافقه هم تر السه کړغړيبنسټ د ټاکنو د کميسيون 
 سره  د ننګونې د ساتلوۍ خپلواکېاو کميسيون د خپل.   ګمارل شوې ډله دهه رد کړ چې د ټاکنو کميسيون يودې امله
 د هغه اعتبار د هغه په ې چويې دا جوتئ اجرا شويو کړنو ته بی آعتناهپه دغه ټاکنو کې د کميسيون لخوا. مخ وو
 . ى کی نغښتی دۍخپلواک

 
څلور آاله د مخه   چېرا پديخوا د هغه ټاآنو څخه  داې، چه وطرحه په ځنډ سره پيل شوي کال د ټاکنو ٢٠٠٩د 

پدې . ندوى دى ښکارينشتوالد  د يو استراتيژيک پالن ه  لخواآونكود افغان دولت او د نړيوال مرستندترسره شوې 
 په سر شميرنې، د ې وڅيړې  اړتياويټاکنو امنيتد  يتلونک تر څو د را وده  يو پالندزمانې دوره کې ډير څه لکه   

 لپاره هڅې او د روزنې ورکوونکو د ئ د پروسې بيا رغول، د رانوم ليكنې ورکوونکو د ئالره اچول، د را
 يشيان د تيرو ټاکنو په بهير کې تر ټولو مهم بلل شوي ذکر شو.  ترسره آيدالى شوىشکاياتو د پروسې ښه کول

په ټول هيواد . تللې ده وای اوس له السه ي شو ترسرهدې ټاکنولپاره  موقع چی بايد دغه سمونونه دهغهمګر ، يد
آې د  رائ ورآونو د مرآزونو ليست د ټاآنو د ورځې څخه يوه اونۍ د مخله خپور شو او د ټاآنو د ورځې څخه 

لومات ندرلودل چې داغه آار به دې  ساعته د مخه يو شمير رائ ورآنونكو د ټاآنو د مرآزونو د ځاى په اړه مع٢۴
المل ګرزيدلى وي تر څو يو شمير رائ ورآونكي ونكړاي شي چې د رائ ورآونې  نيژدې مرآزونو ته الس رسى 

 . ومومي او د هغوى د رائ ورآنوني حق ترې واخستل شي
 

نو لپاره وګماري  وړ آارآونكي د ټاآ١۶۵٠٠٠آمسيون د بودجه د آموالي سره مخ شو او زيار ئي ويست تر څو 
په خاصه توګه د ټاآنو د مرآزونو لپاره د ښځينه آارآونكو ګمارل د هيواد په ډيرى برخو آې د  . او هغوى وروزي

 په سلو آې د ٩٠ عالن وآړ چې IECد ټاآنو څخه يوه اونۍ د مخه . آړآيچن امنيت له امله يو ستونزمن آار وو
 څارونكو دا وليده چې د ټاآنو د آارآنو روزنه NDIد .  ګمارليرائ ورآونې او د رائ د شميرنې آارآونكي ئي

 .   هپه مسلكي او آره ټوګه ترسره آيد
 

د ټاآنو د ورځې  د موادو  ويش دا وښوده چې د رائ ورآونې هغه پاڼو او تجهيزات د ويش لپاره چې د رائ 
دا يوه وړه لوجيستيكي السته . شوي ووورآونې مرآزونو ته په وخت ليږدول شوې وو، سالم سيستم په پام آې نيول 

 افغانستان د ملي الرو له نشتون  سره مخ دى او د وګړو ډيرى شمير ئي په لرې پرتو سيمو آې ژوند ;راوړنه نده
څخه د جمهوري رياست د او ) خرو( څخه  ډيرو چراپايانو ٣٠٠٠ په شا او خوا آې الريو او له ٣۵٠٠د . آوي

 مليونه څخه د زتا تو پاڼو د ويش لپاره په ټول هيواد آې آار واخيستل ٣۵رآونې د  واليتي شورا لپاره د رائ و
د يو شمير سياسي ډلو استازو ته د رائ ورآونې د بهير څخه د څارنې د اجازهْ نامو ورآړه په سمه توګه تر . شو

آونې د بهير څخه د د استازو ډلې معلومات تر السه آړل چې د سياسي ټولو دفترونو ته د رائ ور. سره نشوه
څارنې اجازه نامې د ټاآنو د ورځې څخه ال درې ورځې د مخه  نوې ورآړل شوې چې دا آار د دې المل شو تر 

د ټاآنو څخه د څارنې . څو دوى د رائ ورآونې لرې پرتو مرآزونو ته د رسيدلو لپاره لږ وخت په واك آې ولري
 او د سياسي ډلو استازو، ژورناليستانو، آورني او نړيوالو  څخه ډيرو آانديدانو٢٠٣٠٠٠په موخه، آميسيون له 

 .څارونكو ته اختيار نامې ورآړې
 

 زيات عالنونه چې د ۶٠٠ مليونه د رائ ورآونې امتحاني پاڼې وويشل شوي او تر ٣٫۴د آامپاين په دوره آې، 
د ټاآنو خپلواك آميسيون په . رائ ورآونكو د پوهې آچه لوړوي د هيواد په لر او بر آې ځاى پر ځاى آړاى شوې

ټاآنو او د رايو په مشيرنه آې د درغليو د مخنيوي لپاره تلويزيوني او راډيوئي خپرونې جوړي آړي او په دې اړه 
زيات  ١۶٠٠ تر IECسربيره پردې، . يي د ګردي ميزونو او د ټولنو تر منځ د غونډو مالي لګښت پرغاړه واخيست

. واد آې د ټيمونو په بڼره خلكو ته د رائ ورآولو د الرو په اړه معلومات ورآړيزنكې  وټاآل تر څو په ټول هيرو
سربيره پر . د هيواد په جنوب او جنوب ختيز آې د امنيتي ناسم وضعيت له امله دغه بهير په سمه توګه ترسره نشو

وګماري چې دغه  ونكړاي شوى چې د هغو سيمو  لپاره چې امنيتي وضعيت ئي سم ندى ښځينه آارآونكې IECدې 
 څارونكو دا وموندله چې د رائ ورآونكو NDIد  . مسئلې د رائ ورآونكو د روزنې د آامپاين اثر ال آمزورى آړ

نو  په دې توګه رائ ورآونكي . د پام وړ شمير د ټاآنو د دوهم ځل د ترسره آيدو د امكان په اړه معلومات ندرلودل
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 په داسي حال آې چې د دوى د خوښې آانديد برايالى هم نشي  اثر ممكن په دې نوي پوه شوي چې د دوى رايه به
 )  د وړلو څخه  د بل آانديد د محرومول له الرې٪۵٠د رايو د (  ولري

 
 د ټاآنو امنيت

 
د ټاآنو لپاره طرحه شوي امنيت دري ساتونكي آړۍ درلودې چې متحدالمرآزه آړيو په توګه د رائ ورآوني د 

.  داخلي آړۍ چې د ټاآنو مرآز ته نيژدې پرته وه د افغان پوليسو څخه جوړه شوې وه.مرآزونو څخه را تاو وې
 څخه تر څو د اړتيا په وخت ISAFدوهمه آړۍ د افغان ملي ارود څخه او خارجي آړۍ د نړيوال امنيتي ځواك يا 

ه آړل چې په همدارنګه د استازو ډلې معلومات تر الس. آې د افغان حكومت سره مسرته وآړي، جوړه شوې وه
قصدي ډول سره د قانوني مليشو څخه د امنيت د ټينګولو لپاره د پوليسو او ملي ارود د نشتون په وخت آې آار 

د دغه مليشو څخه د ګتې اخيستلو توجيه دا وه چې ګويا دغه ډول مليشي آوالى شي په نا امنه . اخسيتل آيده
رسته وآړي خو دا چې دغه مليشي په څرنګه ګمارل آيږي، چاپريالونو آې د ګډونكونكو د شمير په زياتيدو آې م

 .په څه ډول به هغوى بودجه ورآول آيږي او تجهيزيږ او چا ته به مسئول وي، وضاحت موجود نه وو
 

IEC  پريكړه وآړه چې د رائ ورآوني هغه مرآزونو ته چې د ملي ارود او پوليسو له خواه ئي امنيت نه نيول 
 ماموريت د رائ ورآونې په روځ د دولتي قانوني مليشو شتون د رائ NDI . بر نكريآيږي د ټاآنو مواد برا

 . ورآوني مرآزونو ته څيرمه ندى ليدلى
 

د هغه ځايه چې پوليس د مليشو سره د مبارزې لپاره د . د پوليسو ګمارنه، روزنه او تجهيز يوه روانه ستونزه ده
آه د مسلكي ملي . ونه يو آارار او ستونزمن بهير پاته شوىلومړي خط په توګه شميرل آيږي، د هغوى مسلكي آ

پوليس ځواك د چوړولو لپاره لويې زېرمې ځانګرې شي، په ټاآنو آې د مليشه ځواك څخه د ګټې اخيستلو اړتيا به 
 د امنيت په اړه يو شمير پريكړې وآړې لكه د په يو شمير سيمو آې د رائ ورآوني د IEC  .له منځ والړه شي

د دغه امنيتي پريكړو لپاره . نو نه پرانيستل، د مرآزونو تړل او د هغو انتقال نور ځايونو ته او دهغو اداغممرآزو
آه . په هغه حالت آې چې دغه مسئله د يو آانديد په ګټه تمامه شي سياسي رنګ ځانته غوره آوي. داليل معلوم ندي

IECوښتنې الندې راشي نو داغه ستونزه ال د اندښني وړ  د دولت تر اثر الندې وشميرل شي او د هغى آزادي تر پ
 ګرځي

  . 
 د ټاآنو په اړه شكايات

 
 مسئوليت لري تر څو ټاآنو ته د دريدلو لپاره د آانديدانو وړتياوي  وڅيړي او ECCد ټاآنو د شكايات آميسيون يا 

دغه آميسيون . ي قضاوت وآړيهغه ادعاو او درخواستونو په اړه چې په ټاآنو آې د درغلۍ  په اړه دوي ته رسيږ
درې بهرنيان چې د ملګرو ملتونو لخواه ټاآل شوي او دو افغان آميشنران چې يو د : د پنځو غړو څخه جوړ شوى

 .افغانستان د پشر د حقوقو د خپلواك آميسيون او بل  د سترې محكمې لخواه منصوب شوي
چې تر ډيره دغه نيوآې د آميسيو څخه د زيرمو په  آې دغه آميسيون د ډير شمير نيوآو سره مخ وو ٢٠٠۵په آال 

سره بيره پر دې چې يو شمير آانديدان د غير قانوني مسلحه ډلو . پرتله د زياتو هيلو درلودلو له امله منځ ته راغلې
 د. سره د تړاو له امله نا وړ وبلل شول څو د عامو خلكو هيله  دا وه چې يو ډير شيمر آانديدان به وړ ونه بلل شي

شكاياتو په اړه ځنډ او ناوخته معلوماتو د دغه پروسي او د هغى د موثريت  په اړه نا خوښي او بي اعتباري تقويه 
 آړه

.  
 آال په بهير آې منځ ته ٢٠٠۵ زيار وايست تر څو هغه ويرې د ECCد آګيست د رائ ورآونې د تللو پر لور، 

هغوى ته د بودجه په ورآړه آې ځنډ د دې سبب شوه چې د د آميشنرانو په ټاآنه آې او . راغلې وي له منځ يوسي
 د څيړنو په ECCسره له دې، . آميسيون غړي د هغه مودې څخه ورسته چې اټكل ئي شوى وو په آار پيل وآړي

 ياد شوي - د واليتي شورا آانديدان نا وړ وبلل۵۴بهير آې درې د جمهوري رياست آانديدان او مرستياالن او 
 .ډيره د غير قانوني ډلو سره د تړاو له امله له بهير څخه وويستل شولورستي آسان تر 
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ECC د ټاآنو د شكاياتو واليتي آيمسيون يا PECC واليتو آې لري چې دغه آار آميسيون ته دا توان ٣۴ په ټولو 
 وسره IECهغه ننګونو په شان چې . ور بښي تر څو په ټول هيواد آه شكايات را ټول آړي او هغو ته ځواب ووائي

 هم د  څارواالنو او څيړونكو د بسايه شمير په ګمارلو آې په خاص ډول د مرآز څخه بهر ستونزه ECCمخ وه، 
 اوږد محاله څارونكو ته د NDIسربيره پر دې، د رسمي آامپاين په وخت آې يو ډير شمير آانديدانو د . درلودله
PECCغه مسئله د دې المل شوي وه چې آانديدان او د  د آارآونكو د بي مسئولتۍ په اړه رپوټ ورآړ چې د

څارونكو داهم وليدل چې د شكاياتو بهير ته عامه الس رسى لږ . هغوى مالتړي د شكاياتو د ثبتول سره مينه ونښئي
 .وو
   

 خپله دنده په ډيرې وړتيا سره پر مخ وړې او يوه ډير مهمه ماموريت ئي تر سره ECCدا سې انګيرل آيږي چې 
په پاى آې په دې اړه  .  ته اړتيا په افغانستان آې فعال قضائي سيستم نشتون په ګوته آويECCله دې چې  آړ سره 

دغه پريكړې په . بايد يو داسې قانوني قضائي سيستم موجود وي چې د ټاآنو د پريكړو په اړه درخواستنه وڅيړي
 ځانه سره ولري ممكن د افغانستان د سياسي بهير پر پرمختګ  اوږد محاله اثرات له 

 
 د رائ ورآونكو نوم ليكنه

 
 د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغانستان د وآړو ANNEX IIIيا   د تړون دريمه ضميمه ٢٠٠١د بون د 

 آې يوه  ١٩٧٩ آې تر سره شوه او په آال ١٩۶٧ورستۍ آامله سر شميرنه په آال . سر شميرنه ترسره آړي
 آال د ٢٠٠٨د ملګرو ملتونه له خواه هغه سر شميرنه چې د . ايه ئي دوام ونكړقسمي سر مشيرنه پيل شوه چې تر پ

 خلكو سره هم اند .جون د مياشتي لپاره پالن شوي وه، د هيواد آې د آړآيچن امنيتي وضعيت له امله وڅنډول شوه
 څخه  پايلو دې شميرنسر ترسره شي نو آيداى شي چي ېد تاکنو په جريان آسرشميرنه يښنه وه چي آه چيرته 

 نه پرته د تاکنو د آارآونكو او څارونكو لپاره ډيره سخته ې شميرنسر کرهد صحيح او .  شيواخيستلسياسي ګټه 
 د رايو ورآونكو نوم ليكنه او د رايو نشتون کېپه سر شميرنې د .  معلوم آړيويش حجم او جنسي وکړووه چي د 

 ې آال د رايو لپاره د نوم ليكن٢٠٠۵د . ه معلومول امكان نلرېورآونكو برخه اخيستنه په تاکنو آښي په دقيقه توګ
 د رايو ېد رايو نه وروسته انتخاباتى او دولتې ادارو د ا هوډ وآړچ.  په پراخه آچه درغلي شوي دهېپه پروسه آښ

ست  ورآونكو د لئورآونكود نوم ليكنى او د عامه خلكو د نوم ليكنى ته له يو بل سره تړاو ورآړي ترڅو د را
 آال په پيل آښي تر سره شوى ٢٠٠٩ آال په آخر او د ٢٠٠٨ الآن هغه آوښښونه چي د   . آړياصالحصحيح او 

 مليونه خلكو ته ورآړل ۴٫۵د دي په نتيجه آي د نوم ليكني آارتونه نورو . د رايه ورآونكوبهير يي تازه آړى
لكو چي پخوا يي هم د رايه ورآوني آارتو نه بد بختانه د اسي يوه آړنالره را منځته نه شوه چي د هغو خ. شوى

 دا مشاهده آړي چي د تاکنو په  FEFAد محلي تاکنو اداره يا . اخستي، د بيا آارت اخستني مخنيوي وآړي شي
لكه د مثال په ډول د جعلي آارتونوجوړول، آم عمره افرادو ته آارت ورآول . پروسه آي ډير مشكالت موجود وه

 دا هم مشاهده آړله چي آله د تاکنو ميعاد را نژدي  FEFAهمدارنګه آله . تونه ورآولاو يوه شخص ته څو آار
آه څه هم د غو آارتونو خرڅالو د پرچون په ډول تر سره . شول نو د رايه ورآوني آارتونه پيرل او پلورل آيدل

 .مل شو الۍدا هغه فكتورونه وه آوم چي د تاکنو په جريان آي د درغل. شوي نه د عمده په توګه
 

په آوم آي چي آم عمره . په اآثره ځايونو آي د رايه د آارتونو شمير د همغه ساحي د نفوسو په تناسب زيات وه
. هغه آارتونه چي ښځو لپاره وه په آښي د عكس ضرورت نه ليدل آيده. خلك هم راجستر شوي وه شامل وه

چي د ښځو د رايه ورآولو آارتونه به د . ه آړه دا هم مشاهد FEFAهمدارنګه په جنوب، جنوب ختيځ او ختيځ آي 
په زياتو ساحو آي د ښځو د رايه ورآولو د آارتونو د ثبت نام تعداد د سړيو . هغوي د خاوندانو لخوا تر السه آيدل

 چي په داسي ځايونو آي آلتوري موانع هم ليدل آيده او همدا وه چي. د رايه ورآولو له تعداد څخه ډير لوړوه
FEFAدموکراتيک ملي . ي نتيجه ورسيده چي دا آارتونه په ځينو ساحوآي د تاکنو د درغلي المل شول په د

 دا پلټنه وآړه چي دا مشكالت په ډيرې ساحو آي رامنځته شوي چي په هغو ځايو آي امنيتي مشكالت انستيتيوت
اندانو دا پيشنهاد وآړ تر څوچي ځينو ښځو نوم. ليدل آيده او يا په هغو ځايو آي چي د څارونكو تعداد په آي آم وه

د ښځو لپاره آه چيري د هويت آارت د . ښځي وآړلي شي چي رايه له خپل د هويت آارت څخه هم تر سره آړي
دولت د ملي منافعو او يا ګټو اخستلو لپاره وآارول شي نو آيداي شي چي ښځي دي ته آماده آړي تر څو چي د رايه 

 . تيارى شيورآوني آارت آي خپل عكس لګولو ته
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 :ونه آمپا يند رياست جمهوری کانديدانو
 

خو د تاکنو د ورځى نه .  لمه نيټي د رايه پاڼو آښي د يو څلويښت آانديدانو نومونه ښودل شوي ؤ٢٠د اګست د 
فعاله نوماندان ) ٣٨(نو له دي نه پرته اته ديرش . مخكي دريو آانديدانو خپل د نوماندي آاغذونه بيرته را واخستل

د نوماندانو په شميره آي د تير آال په پرتله دغه زياتوالي وه چي د تير ځلي د جمهوري .  ميدان آي پاتي شولپه
 څارونكو وآتل چي  NDIد ملي دموآراتيكي ادارى يا . نوماندان والړ وه) ٢٣(رياست تاکنو لپاره دري ويشت 

ه همدي توګه د آمپاين په رسمي وخت آي يي او پ. نوماندانو خپل رسمي آمپاينونه په فعاله توګه ترسره آړل
برحاله جمهور رئيس حامد آرزۍ خپل رسمي آمپاين د مختلفو جنګساالرانو په . مباحثي او مناظري ترسره آړي

د شمالي ټلوالي پخواني . واسطه په ټول افغانستان آي د ملي يووالي تر شعار الندي په ډيره ښه توګه پر مخ يووړ
 د مؤقتي اداري او په همدي توګه د آرزي د آابيني د بهرنيو چارو وزير عبداهللا عبداهللا خپل قوماندان او د آرزى

آمپاين آي د دي لپاره آار آاوو چي پر څو د صدارتي نظام قوت يا صالحيت آم آړي او په عوض آي يي 
د ماليي وزير اشرف اآادميسن او د آرزى د مؤقتي اداري . پارليماني نظام او واليتي حكومت ته تقويه ورآړي

رمضان . غني احمد زي په خپل آمپاين آي د اقتصاد پرمختګ، په آار ګومارني او تعليم ته د لومړيتوب حق ورآړ
خپل . بشر دوست چي د آرزى په آابيني آي د پالن وزير او په برحاله پارلمان آي د آابل د خلكو استازي دي

دوو نورو ښځو هم خپل آمپاين د اداري فساد تر شعار الندي . يووړآمپاين يي د اداري فساد د شعار الندي پر مخ 
مطرح نوماندانو خپل معاونين  له مختلفو قومونو انتخاب آړل تر څو چي ملي مساوات په نظر آي . پر مخ يووړ
 .ونيول شي

 
دانو وآړي  څارونكو دا وآتل چي څرنګه مختلفو نومان NDI د انتخاباتي آمپاين د رسمي وخت په جريان آي د 

د مثال په توګه . شو چي د افغانستان په مختلفو برخو آي د مختلفو نژادو خلكو ته خپل انتخاباتي آمپاين وآړي
 ) ۴٠٠٠(عبداهللا عبداهللا وآړي شو چي د آندهار په واليت آي خپله انتخاباتي غونډه جوړه آړي چي څلورو زرو 

آرزى د هرات او څو نورو شمالي واليتو آي خپلى انتخاباتي همدارنګه حامد . نه زياتو خلكو په آي ګډون درلود
مطرح نوماندانو د جمهوري رياست په تاکنو آي د خپلواك نوماند په حيث ګډون وآړ نه د يو . غونډى ترسره آړى
ثال په د م. خو بيا هم ځيني نوماندانو د ګوند په آومك او يا هم په تړاو سره رايي تر السه آړى. ګوند په نمايند ه ګي

توګه عبداهللا عبداهللا چي د ملي جبهي لخوا نوماند وه آوم چي د مختلفو نژادو څخه جوړه شوي او د آرزي د 
 .  حكومت مخالفه ډله ده

د افغانستان په تاريخ آي د لومړى ځل لپاره د جمهورى رياست د نوماندانو لخوا په محضر آي مناظري وشوي 
په دي لړي آي لومړي مناظره د طلوع . نو لخوا په ژوندې بڼه خپري شويآوم چي د ملي تلويزونونو او رادوګا

چى لس مليونو نه زياتو افغانانو تري ليدنه .  آال نشر ته وسپارل شوه٢٠٠٩ د جوالي ٢٣تلويزون له طريقه په 
 ګډون وآړ پدي مناظره آي د دريو مطرح نوماندانوهر يو عبداهللا عبداهللا ، ډاآټر اشرف غني احمد زې پكښي. وآړه

د مناظرو په لړي آښي د ملي راډيو تلويزون لخوا يوه بله مناظره د اګست . او حامد آرزي په آښي برخه وانخسته
 لسمه جوړه شوه چي په آي دري مطرحو نوماندانو هر يو حامد آرزي، اشرف غني احمد زي او رمضان ١۶په 

ز هم برابر شوه چي په آښي ټولو مطرحو نوماندانو منجمله يوه راديووي ګردي مي. بشردوست په آښي ګډون درلود
د تاکنو د رسنيو آميسيون آوم چي د تاکنو د خپلواك آميسيون لخوا جوړ شوي ده دا دنده لري تر څو . ونډه واخسته

دي آميسيون دا خبره په ډاګه . چي په ملي رسنيو آي د ټولو نوماندانو د انتخاباتي پروسي توازن برقرار وساتي
 آال د تاکنو را پديخوا د تاکنو په هكله د خپرونو ساحه پراخه او وسيعه شوي او خلكو ته د تاکنو ٢٠٠۴ د ګړي چي

 اګسټ پوري هغه ۴ جوالي نه تر ٢١دي آميسيون دا راپور هم ورآړي چي د . په اړه ډيره آګاهي وړاندي شوي
 فيصده آمپاين ٩١د ملي راډيو تلويزون لخوا . انتخاباتي خپروني چي نوماندانو د خپل انتخاباتي آمپاين په هكله وي

 فيصد بشردوست ته ترسره شوي چي د نوماندان د ١ فيصده عبداهللا عبداهللا ته او يواځي ٢يوازى حامد آرزي ته، 
 اګسټ ۴ جوالي او ۶د رسنيو آميسيون دا هم په ګوته آړي چي د. حامد آرزي د نژدي رقيبانو له جملي څخه دي

 فيصده حامد ۶٨لي راديو تلويزون د نوماندانو په هكله چي آومي خپروني آړي په هغي آي په جريان آي چي م
.  فيصده انتخاباتي آمپاين اشرف غني احمد زي ته شوي دي٣ فيصده عبداهللا عبداهللا ته او يواځي ١٠آرزي ته ، 

ي خپرونو په هكله چي آوم غير آميسيون د ملي راډيو ټلويزون نه دا رسمي غوښتنه وآړه چي د نوماندانو د انتخابات
 .مساوي توازن شوي بايد معلومات ورآړي خو پس لدي د رسنيو آميسيون آوم بل اقدام ونكړ
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د رسنيو لپاره آوم مقررات او اصول چي د تاکنو د خپلواك آميسيون لخوا مقرر شوي، دا ذآر آوي چي دوي د 
دولتي رسنيو د دغه مقرراتو او اصولو مطا بق . وړ آړيتاکنو راپور په بي طرفانه، مساويانه او په صحيح ډول ج

خپروني ونكړي او بد بختانه د رسنيو آميسيون د دغو دولتي رسنيو په خالف آوم قانوني چلند ترسه نكړاي شو 
 .مګر دي آميسيون هيڅ  قانوني اقدام ونكړ. آوم چي د دوي په واك او اختيار آي وه

 
 آي منځ ته راغلي وي د دولتي رسنيو په پرتله دا توازن په ډيره ٢٠٠٢ آال د افغانستان شخصي رسني آوم چي په

 .ښه توګه وساتلي شو
 

 آښي د افغانستان ولسي جرګي يو قانون تصويب آړ د آوم په اساس چي د دولتي خپرونو سيستم ٢٠٠٨په آال 
 محترم حامد آرزي السليك رامنځته شو، تر څو چي د ملي راډيو ټلويزون خپلواآي له دولت څخه وساتي آوم چي

 .نكړ
 

 :د واليتي شورا آمپا ينونه
 

او د يو . واليتي شوراګاني په محلي سطحه باندي يواځيني انتخاب شوي ارګانونه او ډيرى مهمي عضوي دي
واليتي شوراګاني د دولت او خلكو په منځ آي د . سوآاله او باثباته افغانستان په جوړيدو آي خورا مهم رول لوبوي

 نوماندانو په منځ ٣١٩۶د اګسټ د مياشتي د واليتي شوراګانو په ټاآنو آښي د . غ په نيغه ارتباط يو ستره وسيله دهني
 نورو ١٧١ آال په پرتله ٢٠٠۵ واليتي شورا څوآيو لپاره مقابله وشوه چي په دغه شميره آي د ۴٢٠آي د 

ابتدايي توګه په شمال ، شمال شرق او په مرآزي ساحو خو بيا هم دا زياتوالي په . زياتوشوو نوماندانو ونډه واخسته
چي د دي په پرتله په جنوب او جنوب شرقي برخو آي د راي ورآولو په پاڼو آي آم نوماندان تر . آي ليدل آيده
 ښځو ٣٢۶ فيصده څوآي د ښځينه نوماندانو لپاره مختص شوي چي په آي ٢۵د واليتي شوراګانو . سترګو آيدل
 آال ٢٠٠۵ نوماندانو څخه يي شميره زياته شوه آومو چي د ٢٨۵چي د .  واخسته او مقابله يي وآړهنوماندانو ونډه

په آندهار او ارزګان واليتونو د ښځينه نوماندانو شمير د مختص . په واليتي شوراګانو تاکنو آي ګډون آړي وه
 .شوي شميره څخه هم آم وه

 
خپلواك آانديدان وه خو بيا هم د ديرش ګوندونو نمانيده ګان په آي  فيصده زيات نوماندان ٨٠د واليتي شوراګانو د 

 څخه ٨٠ لسو واليتونو آي د ١٠جنبش په .  لسو آانديدانو پلوى آوله١٠ لسو ګوندونو آم تر آمه د ١١او . شامل وه
او . درلودل سو څخه زيات آانديدان ۵٠ لسو واليتونو آي د ١١د خلكو د اسالمي وحدت په . زيات آانديدان درلودل

هغه آانديدان چي د ګوندنو په تړاو .  څخه زيات آانديدان درلودل۴٠ لسو واليتونو آي د ١۴حزب اسالمي په 
 ورسره مرآي ترسره آړي وي په دي  NDIهغه ګوندونه چي . جنګيدل، اآثريت يي په شمالي سيمو آي ليدل آيده

  NDIد .  تر څو چي ډيري څوآي تر السه آړيلټه آي وه چي څنګه خپلي رايي په واليتونو آي تقسيم آړي
د مثال په توګه ) د افغانستان جمهوري ګوند(څارونكو دا مشاهده آړله چي حزب اسالمي او حزب جمهوري

خپلوآانديدانو ته هدايت آړي وه چي په واليت آي يواځي په ټاآل شوي سيمو آي خپل آمپاين ترسره آړي تر څو 
 . و تر منځ رايي ضايعه نشيچي د ګوند د مختلفو نوماندان

 
په هغو مناطقو آي چي امنيت ښه ده، خلكو په .د واليتي شوراګانو د آمپاينونو آړنالره په افغانستان آي مختلفه وه

خو د افغانستان په جنوبي ساحو آي چيرته چي هغه خلك چي په ټاآنو آي يي . پراخه توګه په ټاآنو آي ونډه واخسته
او په  داسي ساحو آي اآثريت آمپاينونه د شخصي آورونو په .  ګواښ سره مخامخ شولګډون آوه، د طالبانو د

 .څلور دروازو آي دننه ترسره شول
طالبانو په ډير فعالنه توګه د ټاکنو په ورځ ګډونکونکې په نښه کول، له همدی کبله ډيرې کمپاين په شخصی کورو 

 کندهار او کندز واليتو څخه رپوټ ورکړ چی  واليتی  څاړنکو  لهDINکی تر سره شول، د بيلګۍ په توګه، د 
شورا ته ډير کم خلک کمپاين وکړ، او کانديدان د کيلی د مشرانو او د مذهبی استاذو مرسته د بند دروازو شاته 

وږد مهال څاړونکې چی ډير مودی پوری هلته ول رپوټ ورکړ چی  د څه کانديدان و نه غوښت ترڅو د . وغوښتل
 .ګرمونو کی را څرګند شي، ده ډار له کبلهراډيو په پرو
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 :د ټول ټاکنو ورځ: ۴
 

د ول ټاکنو په ورځ، د هيواد په ځينو ځايو کی ټاکنۍ په آزادنه ډول ترڅره نه شو،  د واليتونو په مختلف سيمو کی 
بانوحملو ډير شمېر رای ورکونکی د امن او صولی په فضا کی د رای اچونکی مرکزو  ته الړل، چيرته  چی د طال

طالبانو خپل مخالفت د . باميان، او شمالي واليتونه د ډير رای ورکونکو او ګډونکو شاهد ول. او دهشت ګمان کيده
ګډونکو پر ضد څرګند کړ، او هم د هغو د ګوتو پريکولو چی په رنګ ککړۍ وی، د جنوب ختيځ، ختيځ، شمال 

ی جوړکړي ول چی له همدی کبله په همغه شمېر چی د ختيځ او د مرکز په ځينو سيمو  کی حراس او انديښنه فضا
ده ټول ټاکنو نه يو شپه تر مخ ده چاروکو له خوا د . نارينو ګډون لږ وه، به همغه کچه د ښځو ګدون هم لږ ليدل کيده

 بجو پوری داسی کوم راپور چی  د خلکو د ٨ بجو نه تر مخام ۶ټولو رسانيو نه دا هليه وشوه تر څو د سهر 
 .  المل وګرځی  ، اخپره نه کړېانديښنې

 
 :د رای ورکولو بهير

 
د شمال، مرکزی او لويديځ سيمو کی، د راچونکی بهير په ډير ښه ډول ترسره شوه، سربيره په دی چی ډير کم 

په دغه سيمو کی د ښځو ګډون ډير ښه وه، او په ډير مينه خلکو د رای اچونکی صندوقو ته . پيښی ترسره شول
يت، په خاصه توګه د کابل ښار د خنډو شاهد وو،د بيلګۍ په توګه، د ټاکنو مواد او ځيني نور داسی کابل وال. الړل

جنوب او جنوب لويديځ کی ځينې . پيښی د ورځ په پای کی را منځ ته شوې چی ټاکنو کی يی خنډ را منځ ته کړ
د څارنکو د . للو څخه ډډه وکړهامنيتی پيښی رامنځ ته شوې چی له همدی کبله خلکو د رای ورکولو سيموته د ت
د ټاکنو خپلواک کميسون رپوټ .  رپوټ له مخی، هغه سېمی چی نا امنه وې، د ټاکنو مرکزونه پرا نه نيستل شول

 .  مرکزنو د رای اچونکو لپاره پرانيستل شوي ؤ۶١٩٢ورکړ چی د ټول ټاکنو په ورځ 
 

ده ترڅو  د ټاکنو خپلواک کمسيون له خوا يو ساعت د ټاکنو په ورځ د  ګن شمېر خلکو ګډون له دی المل وګرځي
 د رپوټ له مخی دغه اضافی وخت چی د ټاکنو د خپلواک DINد . اضافی وخت د رای اچونکو لپاره ورکړل شو

کمسيون له خوا ورکول شوی و، څه اغيزه يی پر ټاکنو نه درلوده، او هم د کورنيو څارنکو نشتوالۍ په دغه آخری 
غه يو ساعت اضافی هيڅ څوک ته په داګه نه وه، او په ځينو سيمو کی د ټاکنو مسولين دغه او د. ساعت کی د 

 . بجو د رای شمېرنۍ بهير شروع کړ۴اضافی وخت مراعت وه نه کړ او په 
په چټکی سره د ټاکنو خپلواک . په ټول هيواد کی، د ټاکنو مسولين د سوری کولو ماشينو سره ستونزې درلودلی

سولينو ته هدايت ورکړ ترڅو د قيچي په مرسته کارتونه سورې کړي او څارونکې رپوټ ورکړ چی کمسيون ټولو م
دغه ستونزه خاصه اغيزه د ټاکنو د نه ترسره کيدلو باندی وه نه کړ خو څه شمېر څارونکو رپوټ ورکړ چی په 

و په بهير څه اغيزه وه نه ځينو سيمو کی د بی کيفيته رنګ څخه ګټه واخيستل شوو خو بيا هم دغه ستونزه د ټاکن
 . کړ

دغه درغلنه په . دټاکنو په ورځ يو شمېر کسانو درای ورکولو په مراکزو کی دخپلو کارتو څخه سوی استفاده وکړه
 .جنوبې او جنوب ختيځ واليتونو کې په لږه کچه ليدل شوې ده

 متری کی او د ننه نصب ؤ، ١٠٠په ټول هيواد کی، پوسټرونه او نور د کمپاين توکی د رای ورکولو مرکزنو په 
کانديدانو او د هغوی مالتړ کونکو له خوا هم کمپاين د ترسره کيدو چی د کار د قوان پر خالف ده چی دا کار د 

 يرنهمد رايو ش. ټاکنو پر مهال د هيواد په ډيرې ځايو کی وليدل شو
 

آې  او د واليتي شورا د آانديدانو د رايو د جمهوري رياست لپاره د رايو د پاڼو شميرنه د ټاآنو د ورځې په پاى 
د آتوري ريواجونو او د هغه وړاند وينې پر بنست چې . مشير د ټاآنو د ورځې څخه يو ورځ ورسته پيل شول

ښځينه رائ ورآونكې بايد ماسپښين د وخته خپلو آورونو ته ستنې سي د رايو شميرنه د ښڅو د رائ ورآونې په 
څارونكو دا ومونده چې د ټاآنو آارآونكې د رايو د مشيرنې د . ته وځنډول شوهمرآزونو آې راتلونكې ورځې 

پروسيجر ښه وړتيا درلوده  خو په هم هغه واليت آې د ټاآنو د ښځينه مرآزونو آارآنونكې په دې اړه لږ څه سمې 
 .  نوې روزل شوې
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 د ښڅو ګډون
 

څخه پرته چې په شمال آې دي، د ښڅو د ګډون آچه څارونكو رپوټ ورآړ چې د باميانو د واليت او هغه واليتو 
د . په حنوب او جنوب لويديز آې  په يو شمير خاصو مرآزونو تقريبا يوې ښڅې هم رايه ورنكړه. خورا آمه وه

 د جوماتونو د مالنو IECرائ اچونې د ښڅينه مرآزونو د آارآونكو او د تالشۍ د آسانو د ځاى د ډآولو په موخه، 
لنو مرسته خپله آړي وه، څارونكو  وليدل چې په هغه مكاتبونو آې چې د ښڅينه مرآز په ټوآه ئي او د ښڅو د ټو

يو شمير افغان ښڅينه څارونكو د . آار آاوه ښڅينه ښونكې د تالشۍ او د ټاآنو د آارآونكو په توګه په آار اخته وي
 .  توګه په ګوته آړښڅو په مرآزونو آې د نارينه آسانو شتون د ښڅو د نه ګډون د المل په 

 
 د ټاآنو په ورځ تاو تريخوالى

 
په ټاآنو پورې د اړوند تاوتريخوالى او د تاوتريخوالي د تهديداتو رپوټ د هيواد په مختلفو برخو آې وآړل شو چې 

 د ټاآنو د مرآزونو د منځه. د رائ ورآونكو، د سياسي ګونډونو د استازو او ټاآنو د څارونكو پر ګډون ئي اثر وآړ
وړلو په موخه د طالبانو او نور مسلحه ډولو لخواه د راآيټونو، هاوانونو او څاوديدونكو توآو څخه د شمال ختيز، 

په يو مشير ډيرو واليتو آې . ختيز، جنوب، جنوب ختير او مرآز په يو شيمر خاصو ځايونو آې آارو واخيستل شو
هديدونو له امله وتړل شوي او ياهم د سره د هغو د رائ ورآونې مرآزونه د طالبانو او نور مسلحه ډولو د ت

ي آړۍ يا د موترو د پلټنې د يو شمير هغو ځايونو څخه بهر چې په لومړي فوالدپه آابل آې د . پرانيستنه ونه شوه
 .سر آې د افغان پوځ او افغان پوليس څواآونو لخواه اداره آېدل  تاو تريخوالى رامنځ ته شو

په مختلفو ډولونو سره وليدل شوه چې دغه ويره  د ټاآنو د آارآونكو  ځورونه د طالبانو په رائ ورآونكو آې ويره 
د غه شان وير په ټوليزه توګه موجوده نه وو خو دغه پيښې په جنوب او . او نورو مسلحه ډلو له خواه هم رانغاړله

 . جنوب ختيز آې زياتې وليدل شوې
 

V .ى او د هغو آارزاستا 
کاملې ارځونې لپاره بايد د پروسې ټول اړخونه په پام کې ونيول شي او هيځ ټاکنې نشی کيدالی  د د ټاکنو د کره او 

د هغو ټاکنو لپاره چې د اساسي قانون : هغه عوامل چې بايد ورته پام وشي عبارت دي له. سياسی بهير څخه خالي وي
 د سمو معلومات د موندلو او السته راوړلو ;موللخواه تنظيم شوي کاري قانونی چوکاټ، د ټاکنو او اړوند قوانينو په ش
 د وکړو د حمايت د خپلولو لپاره د سياسي سياالنو ;لپاره د وګړو وړتيا چې د هغو په رڼا کې سياسي پريکړې وکړي

وړتيا، د کانديدانو او موضوعاتو د پوښښ لپاره د ټوليزو رسنيو اجراآت، د سياسي سياالنو لپاره آزادي تر څو سياسي 
 ټاکنيز بهيرونه  پرته له کومې ويرې ترسره کړي، د هغوی د انتخابونو لپاره مجازات او يا مکافات، د رای او

ورکونکو د نوم ليکنې د بهير ترسره کول، ټاکنو لپاره د دريدلو حق، د رايو د اچولو ترسه کول، شميرنه، د پايلو 
  ځواب وينه، او هغو کسانو لپاره د دفترونو جوړونه چې په جدول بندي، د پايلو انتقال او عالن، د ټاکنو  شکاياتو ته

په ياد مو وي چې د ټاکنو هيځ کاري چوکاټ  کامل ندی او ټول سياسي او ټاکنيز بهيرونه د . دې موخه ټاکل شوي
 .ننګونه سره مخ وي

 
اکنو د کورنيو څارونکو استازی د رای ورکونکو، د ټاکنو د مامورينو، کانديدانو، د سياسي ګوندونو د مشرانو، د ټ

 او د ملکی فعاالنو  د  مرستو او ښه و چلند څخه منندوی دی
 
  سره د اړيکې معلوماتNDIد 

 شميره او يا +798137023 93   سره په  Susan Carnduff  د د ال زياتو معلوماتو لپاره په کابل کې
org.ndi@scarnduffټن ډي سي کې د گيښنا ليک او  په واشن برPeter Manikas          سره په  
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