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 نامزدان ریاست جمهوری با آغاز دوره مبارزات انتخاباتی، به دنبال جلب حمایت ها هستند 
 

عبــــدد عبــــدد و اشــــر  انــــی ا مــــدزی بــــا آاــــاز 

مبـــــارزات انتخابـــــاتی شـــــان بـــــرای دور دو  انتخابـــــات 

ــــا  کســــ   ــــه در   ــــن هست ــــوری  در ای ریاســــت رم،
  مایت از س،م داران قدرت سیاسی بودند. 

 
ــــه در دور او   ــــ ود را ک ــــیا مس ــــت ا مدد ــــی  مای ان

ریاســــت رم،ــــوری  امــــد کــــرزی بــــه عنــــوان م ــــاون 
ت  بـــه دســـت آورد. انـــی وعـــد  او  کـــار کـــرد  اســـ

ســـــــــ رد کـــــــــه در  ـــــــــورت  یـــــــــروزی در دور دو   

ـــــه  ـــــی  کمیت ـــــوان ر  ـــــه عن ا مددـــــیا مســـــ ود را ب
ـــــه نظـــــارت  ـــــدین وزارت  ان ـــــه بـــــر هن ـــــادی ک اقتص

 واهــــد داشــــت  منصــــو   واهــــد کــــرد. مســــ ود در 
دور او  انتخابــــــات بــــــه عنــــــوان م ــــــاون او  زلمــــــی 

ــــات  ــــه در انتخاب ــــو  ک ــــد و در  5رس ــــو  ش ــــم س ا ری

دو  از عبــــــدد  مایـــــــت کـــــــرد  بـــــــه رقابـــــــت  دور
  ردا ت.

 
عبـــــدد  مایـــــت محمـــــود کـــــرزی کـــــه یـــــ  تـــــارر 

ـــرزی  ـــد ک ـــور  ام ـــی  رم، ـــرادر ر  ـــد  و ب ـــنا ته ش ش
اســـــــت را بـــــــه دســـــــت آورد. عبـــــــدد هم نـــــــین 

ــــب  ریاســــت  ــــی  اس ــــال   ر  ــــرد    شــــتیبانی ام

ــــــب   ــــــد س ــــــر رون ــــــی و رهب ــــــت مل ــــــومی امنی عم
ــــ   ــــرو  سیاســــی آنال  افغانســــتان  ــــن ی متشــــ م ی

را   عضــــو دارد 51111روانــــان کــــه ادعــــا مــــی کنــــد  از
 کس  کرد. 

 

ــــاون  ــــ  م  ــــوری  ی ــــت ســــید  ســــین ان ــــی  مای ان
ــــار   ــــی  از کن ــــه   ــــوری دی ر ک ــــت رم، ــــام د ریاس ن

 یـــــــــری عبـــــــــدالر یم وردب از دور او  انتخابـــــــــات 
ـــود را بـــه دســـت  ـــه رقابـــت  ردا تـــه ب ـــرا  بـــا او ب هم

آورد. انــــوری رهبــــر  ــــ    رکــــت اســــالمی مــــرد  

 افغانستان است. 
 

ــــی  ــــوزی هــــم از ان ــــه ال  ــــر قبیل ــــنب رهب بیســــت و  
ــــال ــــه در دور اع ــــن قبیل ــــت ای ــــد. اک ری ــــت کردن ن  مای

او  انتخابــــات از رســــو   مایــــت مــــی کردنــــد. انــــی 
هم نـــین توســـ  ا مـــد شــــا  ا مـــدزی  یـــ  رهبــــر 

بــــه عنــــوان  0991تــــا  0994اســــب  ر،ــــادی کــــه از 

 4112نخســــت وزیــــر کــــار کــــرد  اســــت و در ســــا  
ــــود   ــــام د ب ــــوری ن ــــه ریاســــت رم، ــــرای رســــیدن ب ب

.... 

 
دور او  انتخابــــــات از   مایــــــت مــــــی شــــــود. وی در

 عبدالر  رسو  سیا   مایت می کرد.

 
ـــرد  اســـت کـــه  ـــر ســـیا  تاییـــد ک ـــ  نماینـــد از دفت ی

ایــــن نــــام د ریاســــت رم،ــــوری رلســــاتی را بــــا هــــر 
ــــن  ــــاین داشــــته اســــت. ای ــــیم هــــای کم  ــــن ت دوی ای

ــــــد   ســــــت ا تمــــــا  دارد ســــــیا  در همــــــین  نماین

ـــــی از  ـــــت از ی  ـــــورد  مای ـــــمیم  را در م ـــــا تص روزه
ـــــام دان ـــــد. ســـــیا   ن ـــــا. کن ـــــد از آرا را  4.12اتخ در 

در دور او  بــــــــه دســــــــت آورد کــــــــه او را در میــــــــان 
 هشت نام د به مقا  ه،ار  رساند. 

 
مــــی اعــــالن کــــرد  40محمــــد داوود ســــلدان زوی در 

ــــــت  واهــــــد کــــــرد.  ــــــی  مای کــــــه در دور دو  از ان

در ـــــــــد آرا را در دور او  بـــــــــه  1.21ســـــــــلدان زوی 
ــــام ــــان هشــــت ن ــــه از می ــــین دســــت آورد ک  د  هستم

 شد.
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 4102تازه های انتخابات سال 
 افغانستان

 

4102می  01  
 

دور  الیروز  01
 دوم 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. 1از روز انتخابات، روز انتخابات و بعد از روز انتخابات 

 

 

 خالصه تازه ها
 

  به   ارش طلوع نیوز  کمیسیون مستقم انتخابات بیان کرد
علیه کسانی ه مت،م وری ،که در  ورتی که دفتر ریاست رم

 این کمیسیون  به د الت در انتخابات هستند اقدا  ن ند
 افشاء  واهند کرد.  ،اآن ،اینام

  انتخابات برای به   ارش طلوع نیوز  کمیسیون مستقم
به  را اعتبارنامه 41111ت داد  به نظارت بر دور دو  انتخابات

 .کرد  است ءناظران نام دان اعدا

  تا  ا  انتقا  مواد انتخاباتی از مراک  والیات به ولسوالی ها
ساعت آیند  آااز  24-42که در آااز ن ردید   و توقع میرود 

  ردد.
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نتایج نهایی شوراهای والیت به اعالن 
 تاخیر افتاد

 

ـــــاتی  ـــــه کمیســـــیون مســـــتقم شـــــ ایات انتخاب هنان 

ــــی  از  ــــه ب شــــ ایت مــــی  0111در  ــــا  رســــید ی ب
اعــــالن نتــــایب ن،ــــایی شــــوراهای والیتــــی بــــه   باشــــد

 تا یر  واهد افتاد.
 

ــــانی  ــــه زم ــــ  برنام ــــات طب کمیســــیون مســــتقم انتخاب

رـــــون اعـــــالن مـــــی  4اش بایـــــد نتـــــایب ن،ـــــایی را در 
ــــای  ــــله ه ــــت فیص ــــانی دریاف ــــا زم ــــد ت ــــا بای ــــرد  ام ک

ــــاری   ــــه بت ــــاتی ک رــــون  04کمیســــیون شــــ ایت انتخاب
ـــــد. از تمـــــا   شـــــ ایت از  0111میباشـــــد  منتظـــــر بمان

ــــی   ــــورای والیت ــــات ش ــــه  0101انتخاب ــــوط ب ــــورد مرب م
ـــــــ ـــــــایب ابت دایی اســـــــت. کمیســـــــیون مســـــــتقم نت

ــــورد  ــــه فیصــــله در م ــــرد ک ــــان ک ــــات بی شــــ ایات انتخاب

 این ش ایات  میتواند نتایب ن،ایی را تغییر دهد. 
 

 42کمیســـــیون مســـــتقم شـــــ ایات انتخابـــــاتی مـــــدت 
ــــایب   ــــالن نت ــــ  از اع ــــرای در  شــــ ایات   ســــاعته را ب

ـــدماتی در  ـــا   41 مق ـــت م ـــه عل ـــه ب ـــرد ک ـــین ک ـــی ت ی م

 24یــــافتی  ایــــن مــــدت را بــــه  جــــم بلنــــد شــــ ایات در
ـــــــه کمیســـــــیون  ـــــــه  ست ـــــــ ای  داد. ب ســـــــاعت اف

ـــداد  ـــه ت  ـــرد ک ـــان مـــی ک شـــ ایات  بیشـــتر شـــ ایات بی
ــــه در  ــــود ک ــــی ب ــــدا آرای ــــر از ت  آرای اعــــالن شــــد  کمت

 اوراق نتایب ثبت شد  بود. 

  
نـــــادر محســـــنی  ســـــخن وی کمیســـــیون مســــــتقم 

ـــــاتی  ـــــران  مدبوع ـــــ  کنس ـــــاتی در ی شـــــ ایات انتخاب
شــــ ایات نــــ د مــــا بیشــــتر  ــــاکی از   ســــت: ومودــــوع

ایـــــن اســـــت کـــــه کمیســـــیون مســـــتقم انتخابـــــات در 
ــــر از آن هــــه  ــــایب مقــــدماتی  ت ــــداد آرا را کمت اعــــالن نت

ـــا  بـــود    اعـــالن کـــرد  اســـت. ا ـــر ایـــن مـــوارد همـــرا  ب

ــــایب  ــــد شــــود  در نت ــــا تایی ــــدارب و شــــواهد باشــــد ی م
 ن،ایی تغییراتی  واهد آمدو.

 
کـــــه بـــــی  از  کمیســـــیون مســـــتقم انتخابـــــا   ســـــت

ــــــد شــــــمارش آرای  0111 ــــــی را در رون محــــــم ر ی ده

ــــی  کــــرد  اســــت و  ــــی تست ــــات شــــوراهای والیت انتخاب
محــــم بازشــــماری شــــد  اســــت.  0511آرای بــــی  از 

 544کمیســــــــیون مســــــــتقم انتخابــــــــات هــــــــم آرای 
 محالت را باطم اعالن کرد.

 
کمیســـــیون شـــــ ایات انتخابـــــاتی در رابدـــــه بـــــا ایـــــن 

ــــا مــــا   00شــــ ایات از  رــــون  رلســــات مــــا   5مــــی ت

ــــر اســــاس  ــــن رلســــات ب ــــد داشــــت. ای ــــه  واه روزان
 تنظیم  واهد شد. ها زون

 
 

 

نتایج انتخابات شوراهای والیتی نشان 
 نامزدان زن استاز دهنده حمایت 

 

ــــات  ــــدماتی انتخاب ــــایب مق ــــ  نت ــــام دان  5طب ــــم  ن ا ری

ـــــی  40زن  در ـــــد از کرســـــی هـــــای شـــــوراهای والیت
ـــــتر از  ـــــی بیش ـــــم کم ـــــن رق ـــــدند. ای ـــــد  ش  41را برن

ــــانون  ــــان در ق ــــرای زن ــــین شــــد  ب در ــــد ســــ،میه ت ی
در ال امـــــــی در ـــــــد  45انتخابـــــــات اســـــــت امـــــــا از 

 کمتر است.  انتخابات قبلی

 
ــــــدماتی   ــــــایب مق ــــــ  نت ــــــر از  04طب ــــــام دان  94نس ن

برنـــــد  شـــــد  زن  بـــــدون ســـــ،میه میباشـــــد. از ایـــــن 
نســــــر در  0نســــــر شــــــ  نســــــر در کابــــــم بودنــــــد   04

ــــــان در  ــــــام دان زن ــــــد. ن دای نــــــدی و دو نســــــر در هلمن
والیــــات هــــرات  قنــــدوز  وردب  ســــمن ان  فــــرا   لــــو ر 

 و نیمروز بدون س،میه برند  شدند.

 
ــــان ســــایر  ــــدا آرا را از می ــــاالترین ت  ــــم ســــه زن ب در کاب

ــــدی  ــــدند و در دای ن ــــد  ش ــــوز  برن ــــن   ــــام دان در ای ن
ــــام د  ــــ  ن ــــه دســــت آورد. ی ــــاالترین ر ی را ب ــــ  زن ب ی

دســـــت ا بزن در والیـــــت نیمـــــروز دومـــــین بـــــاالترین آرا ر

 آورد.
 

ـــــــام دان زن در  ـــــــات  44ن ـــــــت  در انتخاب ـــــــم  5والی ا ری
ــــــات  ــــــه انتخاب ــــــبت ب ــــــه  4119آرای بیشــــــتری نس ب

ـــــد. نـــــام دان زن در شـــــ   ـــــت  آرای دســـــت آوردن والی

ـــ   ـــد و در ی ـــی  رفتن ـــات قبل ـــه انتخاب ـــری نســـبت ب کمت
والیـــــت تقریبـــــاا همــــــان میـــــ ان ر ی را بـــــه دســــــت 

 آوردند.
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