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با نزدیک شدن دوره مبارزات انتخاباتی دور دوم، نامزدان به دنبال 
 حمایت از رقبای قبلی شان هستند

 

ــــد  در  ــــد  ع  ــــی اهللامــــدزی و ع  ــــاین هــــای اشــــر   ن کمپ

ـــــات در  ـــــا   02پیشـــــاپی  دور دوخ انتخاب ـــــا  م ـــــه دن  جـــــوند ب

تقویــــــت هللامایــــــت شــــــان در میــــــان ر ی دهنــــــد اند اهللاــــــ ا  

 شان هستند.  همفکرسیاسی و سیاست مداران 

 

کمیســــــیون مســــــتقن انتخابــــــاتد نتــــــای  ن ــــــایی انتخابــــــات 

ــــت جم ــــوریریاس ــــن را در  5   ــــد از ایــــن ا  مــــ 05اپری ــــی بز م

کــــه کمیســــیون مســــتقن شــــکایات انتخابــــاتی فی ــــله هــــای  

ــــای  مقــــدماتی ان ــــاخ دادد  ــــه نت ــــوط ب را در مــــورد شــــکایات مرب

اعــــالن کــــرد. نتـــــای  ن ــــایی نشــــان مـــــی داد کــــه ع ـــــد  

ـــــد   ـــــر  25ع  ـــــد و اش ـــــی درص ـــــ   60.53  ن آرا را کس

 کرد  بودند. 

 

اعضــــای هــــر دو کمپــــاین در هفتــــه   شــــته بــــه امیــــد کســــ  

ر  رســــو  ســــیا د نــــام د ت لــــی انتخابــــات هللامایــــت ع ــــدال

ــــد. ســــیا   ــــدار کردن ــــد ان وی دی ــــا نماین ــــوری ب ریاســــت جم 

درصــــــــد آرا را در دور او  کســــــــ  کــــــــرد کــــــــه وی را در  4.12

   است.نام د ترار داد 8مقاخ چ ارخ در میان 

 

کــــــــه زلمــــــــی رســــــــو  کــــــــه در دور او  مــــــــید زمانی 00در 

ـــت ـــودد هللامای ـــه ب ـــرار  رفت ـــوخ ت ـــاخ س ـــات در مق ـــود را از  انتخاب خ

 هللامایــــت کالنتــــریبــــه  ع ــــد  کمپــــاین ع ــــد  اعــــالن کــــردد

ــــوبی  ــــات جن ــــد  در و ی ــــت رســــو  از ع  دســــت یافــــت. هللامای

ــــا د  ــــرای م  ــــد  باشــــد. ب ــــین کنن ــــد تزی ــــی توان افغانســــتان م

ـــــدهار  ـــــود درصـــــد از آرا را  56.33رســـــو  در تن ـــــد  شـــــد  ب برن

را کســــ  کـــــرد. درصــــد  01.30در هللاــــالی کــــه ع ــــد  تن ــــا 

 درصد آرای تندهار را از آن خود کرد.  06.3نی  

 

محمــــد شـــــفیش  ــــن آ ـــــا شــــیرزی هـــــ  هللامـــــایت  را از 

ـــا  ـــه شـــیرزی تن  ـــن ک ـــود ای ـــا وج ـــرد. ب ـــالن ک ـــد  اع  0.3ع 

ــــن  ــــی از آرا را در ک ــــاز هــــ  م ــــا ب ــــردد ام کشــــور کســــ  ک

ــــه ســــمت  ــــوبی ب ــــاطش جن ــــه ســــور دادن آرا در من ــــد ب توان

ــــاخ  ــــی در مق ــــد. شــــیرزی در ســــ   مل ــــی کن ــــد  کم ع 

درصـــد  03.14ششـــ  تـــرار  رفـــت و در تنـــدهار بـــا کســـ  

ــــــین  ــــــس از رســــــو  دوخ شــــــد. شــــــیرزی هم ن  04.38پ

ـــــــد و  ـــــــان  02.36درصـــــــد از آرا در هلمن ـــــــد را در اورز  درص

 آورد. بدست 

 

ـــــاتی  ـــــارزات انتخاب ـــــای م  ـــــی  ه ـــــایی در ت ـــــتال  نظره اخ

رســـو  و شـــیرزی بـــر ســـر ایـــن کـــه از چـــه کســـی بایـــد 
 هللامایت شودد وجود دارد.

از ع ــــد   مســــزودد اءیضــــ هللامــــدرســــو د ا یزلمــــ او  مزــــاون
ــــهللاما ــــه کــــرد  و د تی مشــــتره آن ــــا  یکنفــــرانس م  وعــــات رن
ــــ  ــــداشــــتراه  نی ــــه ورزی ــــهیهللاال در. ن ــــا یرزیشــــ ک  از را ت یهللام

ــــد  ــــالخ ع  ــــردد اع ــــن 41 ک ــــیو  نیمســــ ول از ت ــــا یت  نیکمپ
 اشــــر  از را شــــان تیــــهللاما تــــا مدنــــدآ هــــ   ــــرد کابــــن در یو
 .ندنک اعالخ ی ن
 

 یاز اشــــــر   نــــــ ان زویبــــــا اعــــــالخ هللامایــــــت داوود ســــــل 
بـــــار نخســـــت  یبـــــرا یاشـــــر   نـــــ دیمـــــمـــــا   40 خیارتـــــب

را بدســـــت  یجم ـــــور اســـــتیاز نـــــام دان ر یکـــــی تیـــــهللاما
ـــــــا کســـــــ   یســـــــل ان وآورد. داوود   23د1در دور نخســـــــت ب
 هفت  را از آن خود کرد  بود.   گا یجا ددرصد آر 

 

 

 

 4102تازه های انتخابات سال 
 افغانستان

 

4102می  40  
 

روز تا دور دوم  42
 انتخابات

 
 

افغانستان را قبل انستیتیوت دموکراتیک ملی در حال انجام یک ماموریت مشاهده از انتخابات است و روند انتخابات 
 اپریل ریاست جمهوری و شوراهای والیتی تحلیل می کند. 5از روز انتخابات، روز انتخابات و بعد از روز انتخابات 

 

ــــیس کمیســــیون مســــتقن ع ــــد  ع ــــد  د یوســــ  نورســــتانید  رئ
ـــــدزی در   ـــــی اهللام ـــــات و اشـــــر   ن ـــــر  17انتخاب ـــــی در دفت ـــــا  م م

مرکــــ ی کمیســــیون مســـــتقن انتخابــــات بـــــرای بحــــ  در مـــــورد دور 
 دوخ انتخابات ریاست جم وری مالتات کردند.

 

 صفحه فیس وه کمیسیون مستقن انتخابات من ع:

mailto:AfghanElections2014@ndi.org
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         گروه های داخلی مشاهد بر انتخابات
کردند  ارائهشان برای دور دوم را پیشنهادات   

در حالی نتایج ابتدایی شوراهای والیتی  
اعالن گردید که کمیسیون مستقل شکایات 

به بررسی شکایات ادامه می دهد انتخاباتی
 

ـــاریخ  ـــه ت ـــتقن انتخابـــات ب ـــیون مس ـــید نتـــای   41کمیس مـــا  م
ــردد ایــن در هللاالیســت کــه  ــات شــوراهای و یتــی را اعــالن ک انتخاب
ـــار خـــود در طـــی  ـــه ک ـــاتی ب کمیســـیون مســـتقن شـــکایات انتخاب

 تخاباتی ادامه می دهد. شکایت ان 0111مراهللان تقری اً 
 

ــاریخ  ــه ت ــاتی ب ــه  00کمیســیون مســتقن شــکایات انتخاب ــا  مــی ب م
ـــا بررســـی هـــای خـــوی  را  ـــی خـــوی  هـــدایت داد ت ـــاتر و یت دف
تکمیــن نمــود  و ت ــامی  خــود را بــرای ارزیــابی و ت ــامی  ن ــایی 
ــیون  ــی کمیس ــاتر و یت ــد. دف ــا  کنن ــن ارس ــ ی در کاب ــر مرک ــه دفت ب

مـــا   03ریخ مســـتقن شـــکایات انتخابـــاتی ایـــن ت ـــامی  را الـــی تـــا
 می به دفتر مرک ی ارسا  کردند. 

 

ــخد  ــاتی در بل ــکایات انتخاب ــی کمیســیون مســتقن ش ــر و یت  01دفت
)  شــکایت انتخابــاتی را کــه در کتگــوری االــ ا تــرار مــی  رفتنــد 

ــی  ــی  م ــدیزن ــایی تــادیر بگ ارن ــر نتــای  ن  دریافــت  ( راتوانســتند ب
ـــا ـــی کمیســـیون مســـتقن شـــکایات انتخاب ـــر و یت ـــرد. دفت تی در ک

را بازشـــماری کـــرد و نتـــای  را بـــرای رای دهـــی  صـــندور  30 ـــورد 
ـــی کمیســـیون  ـــر و یت ـــن دفت ـــن فرســـتاد. ای ـــه کاب بررســـین ایی ب
مســتقن شـــکایات انتخابـــاتی  فــتد چ ـــار صـــندور از من قـــه ای 
ـــد و در نتی ـــه  ـــر آن هللاملـــه کردن ـــان در روز انتخابـــات ب ـــه طال  را ک

ــرار  ــه ف ــور ب ــاتی را م   ــدان انتخاب ــد کارمن ــر ســاخته را  کردن  یرمزت 
ـــاتی در  ـــکایات انتخاب ـــی کمیســـیون مســـتقن ش ـــر و یت ـــد. دفت ان

 لغمان چ ار 
در آن بســــته  رای دهــــیصــــندور از من قــــه ای را کــــه محــــالت 

 بودندد  یرمزت ر ساختند. 
 

کمیســیون مســتقن انتخابــات شــکایات وارد  بــر نتــای  ابتــدایی را 
ــرای  ــای  مــی 42ب ــن نت ــس از اعــالن ای ــ یرد. کمیســیون  ســاعت پ پ

ـــن شـــکایات را بررســـی  ـــاتی ســـپس ای مســـتقن شـــکایات انتخاب
نمـــود  و ت ـــامی  خـــود را بـــه کمیســـیون مســـتقن انتخابـــات ارائـــه 

ـــات  ـــدد و کمیســـیون مســـتقن انتخاب ـــی کن ـــرار اســـت م ـــای   ت نت
ــات ــهشــوراهای و یتــی را  ن ــایی انتخاب ــاریخ  ب  مــا  جــون اعــالن 4ت

 .کند

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ــا هــد  ب  ــود  ــر انتخابــاتد ب ائتالفــی از ن ادهــای داخلــی مشــاهد ب
از پیشـــن ادات  ی دور دوخ انتخابـــات ریاســـت جم ـــورید م موعـــه 

را بــــه کمیســــیون مســــتقن انتخابــــات و کمیســــیون مســــتقن 
شـــکایات انتخابـــاتی ارائـــه کردنـــد. ایـــن پیشـــن ادات شـــامن مـــوارد 

 ذین می اشند:
 

کمیســــیون مســــتقن شــــکایات انتخابــــاتی ج ــــت افــــ ای   •
شــفافیت رونــد رســید ی بـــه شــکایات بایــد بــه مشـــاهدین 
ــورد  ــری در م ــد ت ــمی   ی ــا از رون ــراه  ســازد ت ــان را ف ــن امک ای

 شکایات نظارت بزمن آورند. 

ــرد را  • ــدان م ــه کارمن ــامی ک ــات هنگ کمیســیون مســتقن انتخاب
بــه ن ادهــای  بــه محــالت رایــدهی زنانــه تونیــ  مــی کننــد بایــد

مشــــاهد بــــر انتخابــــات اطــــالو دهنــــد. در خــــال  دور او  
رای انتخابـــاتد برخـــی مشـــاهدین زن از رفـــتن بـــه محـــالت 

 دارای کارمندان مرد امتناو ورزیدند. دهی

ــه  • ــات ب ــرای دور دوخ انتخاب ــد ب ــات بای کمیســیون مســتقن انتخاب
مشـــاهدین جدیـــد اعت ارنامـــه بدهـــد. از آن اییکـــه مشـــاهدین 

ر دور او  ممکــــــن اســــــت در دور دوخ اشــــــتراه نــــــام دان د
 نکنندد به مشاهدین بیشتر نیاز خواهد بود. 

ــه در دور  • ــرد مســلکی را ک ــان عملک ــد هم ــی بای ــای امنیت نیروه
هللافــک کننــد. را او  انتخابــات از خــوی  بــه نمــای    اشــتند 

ــد در  ــدنی بای ــه م ــای جامز ــی و ن اده ــران محل ــالو د ره  ــر ع ب
ــرا ــد ان ب ــالت اســتخداخ تالشــی کنن ــی  ی مح ــهد رای ده زنان

 کمی کنند. 

 نگ داشـــتن رســـانه هـــا بایـــد بـــه کـــار خـــود در زمینـــه م لـــع  •
شــ روندان از پیشــرفت هــای مــرت خ بــه انتخابــات و تشــویش 
ــالو د  ــر ع ــد. ب ــه دهن ــات ادام ــتراه در انتخاب ــه اش ــا ب ــان ه افغ
کمیســیون رســـانه هــای کمیســـیون مســتقن انتخابـــات بایـــد 

مــه دهــد تــا اطمینــان هللااصــن نمایــد بــه نظــارت از رســانه هــا ادا
 و مقررات کشور را رعایت می کنند.که رسانه ها توانین 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 خالصه تازه ترین معلومات
 

  08ط ش   ارش طلوو نیوزدکمیسیون مستقن انتخابات به تاریخ 
ما  می به اطالو کارمندان خوی  رساند که کارمندانی که در 

ونیفوی شان در دور دوخ انتخابات ریاست  مس ولیتساهللاه تحت 
جم وری تقل  صورت  یردد از ونیفه برکنار خواهند شد. 

کارمند دخین در بی  6611کمیسیون مستقن انتخابات تقری اً 
 نظمی های صورت  رفته در دور او  را از ونیفه برکنار کرد. 

 ت تماخ مواد تداره دید  شد  از خارج کشور برای دور دوخ انتخابا
است. کارمندان انتخاباتی به   ما  می به کابن رسید 04به تاریخ 
 کردند. مواد  ما  می شروو به بسته بندی این  02تاریخ 

   کمیسیون مستقن انتخابات اعالن کرد که  د طلوو نیوز ترار   ارش
محن رایدهی جدید برای دور دوخ  2111در نظر دارد تا به تزداد 

محن  41530انتخابات ریاست جم وری باز نماید. در دور او د 
 محالت هیچ 444رایدهی باز شد  بودندد ا رچه ط ش   ارش در 

 صورت نگرفته بود.  رای دهی

 ئه شد  توسخ کمیسیون مستقن م ابش تقوی  انتخاباتی ارا
جون  02انتخاباتد دور دوخ انتخابات ریاست جم وری به تاریخ 

جو ی اعالن خواهد شد.  4بر  ار و نتای  ابتدایی آن به تاریخ 
کمیسیون مستقن شکایات انتخاباتی ت امی  ن ایی در مورد 

جو ی به کمیسیون مستقن انتخابات ارسا   03شکایات را در 
 جو ی اعالن خواهد شد.  04 بتاریخ و نتای  ن ایی  خواهد کرد
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