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 مقدمه

مبارزات انتخاباتی کاندیدان کاندیدان  3131حوت  31مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و به تاریخ 3131دلو  31به تاریخ 

انتخاباتی این است که کاندیدان فرصت ارایه اطالعات در مورد برنامه ها، شوراهای والیتی آغازگردیده است که هدف ازدوره مبارزات 

پالیسی ها و خط مشی سیاسی شان را برای رای دهندگان داشته باشند. در این دوره، رای دهندگان می توانند در مورد کاندیدان معلومات 

رنامه مبارزات انتخاباتی حزب و یا کاندیدان مورد نظر، آن ها بدست آورد و هم می توانند از طریق سازماندهی مجالس سیاسی، یا تمویل ب

را حمایت نمایند. فعالیت های مبارزات شامل سازماندهی گردهمایی ها، راه اندازی تبلیغات از طریق رسانه های جمعی )صوتی و تصویری 

ابع مالی قابل مالحظه، پیوند با شکل دهندگان ( و جلب رای می باشد. شماری از عوامل مانند دسترسی به رسانه ها، داشتن دسترسی من

 نظریات عامه و غیره، می تواند روند انتخاباتی را به نفع بعضی از کاندیدان سمت و سو دهد .

برای اینکه اطمینان حاصل شود که روند انتخاباتی با حد نهایی برای تمام کاندیدان عادالنه می باشد، دستورالعمل های متعددی که طی  

اندیدان، احزاب سیاسی و حمایت کنندگان شان باید به آنهاعامل باشند ترتیب گردیده اند. عالوه بر تصریحاتی که در قانون انتخابات آن ک

آمده است، سایر دستورالعمل ها در اسنادی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وضع گردیده اند که شامل مقررات شکایات انتخاباتی ، 

سیاسی و مقررات آشکار سازی منابع کمپاین از طرف کاندیدان شورای والیتی ، لوایح مربوطه به کار کمیسیون رسانه اصول رفتار احزاب 

های انتخاباتی و غیره می باشد. چنانچه از دور مبارزات انتخاباتی دروالیات مختلف نظارت به عمل آمد که  طی این جریان معلوم گردید 

هش یافته است بنابر لست کاندیدان شورای والیتی معلوم می شود تعداد کاندیدان شورای والیتی مرد به که اشتراک زنان دراین مرحله کا

 فیصد میباشد. 31،1نفر میرسد که میزان اشتراک زنان دراین مرحله  « 143»و تعداد کاندیدان زن به « 1041»

امنیتی ، تهدیدات و مخالفت های محیطی که باعث بی عالقگی زنان در پروسه مبارزات با مشکالت زیادی مواجه هستند مانند وضع مبهم 

امنیت از شرایط   وعدم اشتراک زنان در پروسه انتخابات وسهمگیری فعال در کاندیداتوری شورای والیتی و ریاست جمهوری گردیده است.

د در سراسر کشور برگزار شود و شهروندان اساسی برگزاری یک انتخابات عمومی، شفاف وآزاد است. مسئله مهم این است که انتخابات بای

واجد شرایط رای دهی در تمام مناطق کشور باید بتواند به مراکز رای دهی دسترسی داشته باشند. رای دهندگان نیز فارغ از هر گونه فشار 

ی والیتی بتواند بدون ترس و و یا محدودیت، آزادانه بتوانند به کاندید مورد نظر خود رای دهند و کاندیدان ریاست جمهوری و شوراها

 نگرانی از اوضاع امنیتی، مبارزات انتخاباتی خویش را پیش ببرند. 

لت کوب و تهدید افراد، پاره  یک سلسله مشکالت  دیگر نیز در برخی والیات نگران کننده گزارشده است، مانندتهدید و جانبداری حتی 

س ویا توسط برخی از کاندیدان رقیب، عدم سواد کافی بعضی از کاندیدان، عدم نمودن عکس های بعضی از کاندیدان توسط افراد ناشنا

دسترسی به گرفتن کارت رای دهی از اثر ازدهام زیاد مراجعین در سایت های مرکزی بعضی ازوالیات، عدم توزیع کارت رای دهی برای 

برخی ازمردم از انتخابات ازجمله نگرانی های است که مردم زندانیان، عدم همکاری امنیتی برای کاندیدان دربرخی ازوالیات، عدم آگاهی 

چنانچه این نگرانی ها درگزارشات اخیر به طور واضح انعکاس داده شده است. بنارین انتخابات فرصتی رافراهم  در انتخابات پیشرو دارند

میدهند ورهبران سیاسی خود را انتخاب می  می آورد که مردم به طور آزادانه وبدون هراس وفشار،برای تعیین سرنوشت سیاسی خود رای

 کنند.

 نظارت از حقوق سیاسی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت نظارت از 

ر جهت اعتال و حمایت از حقوق بشر در وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق پیرامون قضایای نقض حقوق بشر در کشور و همچنان کا

افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این 

همچنان طرح و اجرای نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقاللیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی ، حمایتی ونظارتی و 

بودجه کاری بر خوردار بوده است. کمیسیون سعی دارد تا با توجه به وضعیت حقوق بشر، به منظور شفافیت در تامین حقوق سیاسی اتباع 

نوان افغانستان، نظارت ویژه از پروسه انتخابات را داشته باشد. به این منظور کمیسیون حقوق بشر، بخش نظارت از حقوق سیاسی را به ع

بخشی از بدنه خود ایجاد نموده تا در طول انجام وظایف خود، هماهنگی ها و همکاری های الزم را در نظارت بهتر از حقوق سیاسی در 

 پروسه انتخابات با اعضای داخلی و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط فراهم سازد.

علومات به منظور رسیدگی به  مشکالت مربوط  به بهرمندی و نظارت از حقوق سیاسی عبارت است از جمع آوری و پیگیری فعال م

برخورداری آزاد از حقوق سیاسی )ویژه آزادی بیان، آزادی اجتماعات( و در مقابل وظایف و مسئولیت های حکومت، به طوری که در قانون 
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از آنجا که در هنگام نظارت از حقوق سیاسی اساسی، قانون انتخابات و سایر اسناد حقوقی در مورد برگزاری انتخابات تسجیل شده است. 

افراد ناظرین و گزارش دهندگان نیاز به معیار عمل دارند این حقوق به طور کلی دسته بندی شده و بر پایه اصول ذیل بنا نهاده شده اند 

ل عدم جانبداری و حقوق سیاسی که پیوندی تعاملی با یکدیگر دارند.  اصول سیاسی که عبارتند از اصل عدم تبعیض، اصل عدم ارعاب، اص

که عبارتند از حق آزادی بیان، حق آزادی گردهمایی مسالمت آمیز، حق آزادی تشکیل انجمن، حق آزادی گشت و گذارمی باشد. نظارت 

الت و از حقوق سیاسی شامل جمع آوری معلومات در مورد مسائل و رویداد ها از منابع مختلف، به شمول مشاهده وقایع، بازدید از مح

گفتگو با مقامات حکومت و سایر دست اندرکاران، دریافت و جمع آوری شکایات و گزارشات افراد، گروه ها و جامعه مدنی می باشد. این 

امر همچنن شامل دریافت راه حل ها از طریق ارائه پیشنهادات به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اصالحی از سوی مقامات مسئول و 

 ا می باشد.پیگییری آنه

تعداد زیاد ناظران داخلى و بین المللى مانند انتخابات گذشته، از این انتخابات نیز نظارت مى کنند. احزاب سیاسى، کاندیدان، نهادهاى 

 .جامعه مدنى، نماینده هاى نهادهاى بین المللى و رسانه ها، هم مى توانند در مراکز رایدهى و شمارش آرا حضور یابند ونظارت نمایند

به طور خالصه، یافته های این مقطع یافته های بخش نظارت از حقوق سیاسی نظر به اهمیت شان از نگاه انتخابات گذشته و 

نگرانی های کنونی شامل میزان امنیت، حقوق سیاسی زنان، تخطی و تقلب و دیگر کاستی های انتخابات می باشد که البته 

اولویت موضوعات قابل جابجایی است. از این رو کمیسیون مستقل حقوق بشر نسبت به مقاطع مختلف پروسه انتخابات، 

افغانستان در برنامه نظارتی خویش بر روند انتخابات که به منظور کمک به شفافیت، آزاد و عادالنه بودن این  پروسه صورت 

دفتر والیتی تحت پوشش قرار  6 دفتر ساحوی و 3والیت کشور را از طریق مشاهده مستقیم کارمندان خویش در  13گرفته،  

داده است. گزارش کنونی ماحصل مشاهدات مستقیم کارمندان کمیسیون و جمع آوری معلومات براساس پرسشنامه هایی 

های نظارت تهیه شده و الزم به ذکر است که این معلومات با توسط کارمندان کمیسیون مستند است که با در نظرداشت روش

 شده است.

 امنیتیچالش های 

امنیت از شرایط  اساسی برگزاری یک انتخابات عمومی، شفاف وآزاد است. مسئله این است که اول این که انتخابات باید در سراسرکشور 

برگزار شود و شهروندان واجد شرایط رای دهی در تمام مناطق کشور باید بتواند به مراکز رای دهی دسترسی داشته باشند. دوم آن که 

اید به صورت شفاف و قانونمند برگزار شود  هیچ نیروی بر آن تاثیر نگذارد. سوم آن که رای دهندگان نیز فارغ از هر گونه فشار انتخابات ب

د و ویا محدودیت، آزادانه بتوانند به کاندید مورد نظر خود رای دهند و رابعاً کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای والیتی بتواند بدون تهدی

ز اوضاع امنیتی، مبارزات انتخاباتی خویش را پیش ببرند. همه این شرایط مستلزم امنیت است و فقدان امنیت چالش بزرگ بر یا ارعاب ا

سر راه یک انتخابات سالم وشفاف به شمار می رود. نگرانی های موجود طی گزارشات متعدد از والیات مختلف چون غور، بدخشان، سرپل، 

 ر آن چنین تذکر به عمل آمده است.  رسیده که د ننگرهار فاریاب،

 غور

صبح مواد انفجاری که در یک  7ساعت  33/3131/ 13به تاریخ » چنین تذکر بعمل آمده  3والیت غور 14/33/3131در گزارش تاریخ  

وبسایت جام غور کپسول دو کیلویی گاز زیر پلچک سرک عمومی در دره قاضی توسط اشخاص نامعلوم جا بجا شده بود و به نقل قول از 

 6/31/3131همچنان در گزارش تاریخ  این جا سازی به خاطر  هدف قرار دادن کارمندان ستاد انتخاباتی استاد سیاف صورت گرفته است .

به گفته ریس کمیسیون انتخابات شخصی که ستاد انتخابات داکتر عبداهلل را به عهده داشت ازطرف خانه خود » والیت غور آمده است که 

چغچران روان بود، به وی اطالع رسید که افراد مسلح غیرمسول درمنطقه مرغاب  راه را مسدود نموده اند، وی هم از راه دیگر وارد  به

مسول دفتر دوم داکترعبداهلل می گوید که از طرف استخبارات امنیتی به ما گزارش « غفوری»چغچران شد، وهم چنان به گفته عبدالقدیر

 1«مسلح غیرمسول برستاد انتخاباتی داکترعبداهلل و استاد سیاف حمله صورت می گیرد. شده که ازطرف افراد

                                                           
 گزارش تاریخ 1931/11/93 والیت غور1

 گزارش تاریخ 1931/11/6 والیت غور1
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قرار اظهارات محترم جنرال جمعه سرپرست امنیت ملی ودگروال » والیت غور ذکر شده است  33/31/3131در بخش از گزارش تاریخ 

به تعداد چهارتن 37/31/3131ه والیت غوربه تاریخ محمد آصف مدیر تروریزم ومحترم محمد سعید مدیر استخبارات قومندان امنی

نامزد انتخابات و وکیل برحال شورای »***« درولسوالی تیوره قریه رنده همراه با اوراق تبلیغاتی یک تن از کاندیدان شورای والیتی به نام 

ارت طالبان در می آیند که هرچهارتن را به قریه والیتی که با خود انتقال میدادند درمنطقه بند بوروگردولنگ مربوط ولسوالی دولینه به اس

سرطیده ولسوالی شهرک که مرکز طالبان است برده وسه تن آنهارا به قتل رسانیده ویک تن شان به نام عبداهلل زنده وتا حال در اسارت 

لی پسابند که همراه با ناظمین اسامی احمد ولد سلطان سرباز قوماندانی امنیه ولسوا37/31/3131طالبان می باشند. همچنان به تاریخ

کمیسیون انتخابات در قریجات تلمستان، سفید بور، پیتاب،دهن بورلک توظیف شده بودند حین بازگشت در منطقه دهن کلگی مربوط 

ز به ولسوالی پسابند ازموتر پیاده شده واز طرف افراد ناشناس سرباز مذکور به قتل رسیده است و یک میل کالشینکوف ساخت هنگری نی

دست عاملین قضیه افتاده است، ولی به ناظمین آسبی نرسانیده است. مردم محل می گویند که قتل این سربازدراثر اختالفات قومی توسط 

افراد مسلح غیرمسئول صورت گرفته است.   وهمچنان درطی چند روز قبل درمنطقه مرغاب یک تعداد طالبان طرفدار انتخابات بودند و 

دند که درگیری صورت میگیرد و دو تن از طالبان کشته می شوند.    وهمچنان در ولسوالی شهرک، طالبان به خاطر تعداد دیگر نبو

 « بین خود درگیر می شوند ودوتن آنان کشته می شود.  3131اشتراک وعدم اشتراک در انتخابات سال 

 بدخشان

هرچند پیکارهای انتخاباتی تا هنوز در بدخشان شدت »ده است  کهوالیت بدخشان چنین ذکر گردی 17/33/3131باز هم در گزارش تاریخ 

نیافته اند و چهار نامزد )عبدالقیوم کرزی، اشرف غنی احمدزی، گل آغا شیرزی و قطب الدین هالل( که ستاد انتخاباتی شان را در اینجا 

ی ناامن چون کران و منجان، یمگان، وردوج، جرم و گشوده اند، نگرانی خویش را از بابت گسترش مبارزات انتخاباتی شان به ولسوالی ها

براساس گفته های نورآغا ولسوال ولسوالی »والیت بدخشان آمده است که  34/31/3131همچنان در گزارش تاریخ  .3تگاب ابراز نمودند

ی جرم در یک درگیری میان در قریه کیب ولسوال 6/31/3131جرم و امام علی مدیر جنایی قوماندانی امنیه والیت بدخشان: به تاریخ 

پولیس محلی و مخالفین دولت دو تن از افراد پولیس محلی کشته و دو تن دیگر زخمی گردیدند، ولی از تلفات طرفین درگیر کدام 

 اطالعی در دست نیست. 

معدن الجورد به  همچنان در منطقه ای بنام آب راغک قریه خستک ولسوالی جرم ده تن از عساکر کندک معدن در هنگام بازگشت از

توسط مخالفین دولت دستگیر و یک تن گشته، یک تن زخمی و  7/31/3131سوی ولسوالی جرم که لباس شخصی به تن داشتند، بتاریخ 

تن دیگرشان را اسیر گرفتند که فعال هم در اسارت شان به سر میبرند. هرچند حوادث فوق تأثیرات مستقیم باالی روند انتخابات ندارند  3

به دلیل قرار داشتن در یک مرحله حساس، این رویدادهای فضا را مختل ساخته و باعث بی عالقگی مبارزات انتخاباتی به این مناطق ولی 

 1شده و از مشارکت مردم نیز در انتخابات میکاهد چون به امنیت روانی مردم را صدمه میرساند.

 سرپل

ل که ولسوالی های، بلخآب، سانچارک، سوزمه قلعه، صیاد، کوهستانات و والیت سرپ» والیت سرپل  17/33/3131در گزارش تاریخ 

گوسفندی در آن موقعیت دارد، دارای مشکالت امنیتی قابل مالحظۀ میباشد. با وجود آن که شهر سرپل نسبتاً از امنیت خوبی برخوردار 

به فعالیت های خود آزادنه عمل نمایند. همچنان فضا برای  میباشد و مخالفین در این محل نفوذ کمتر دارند، و مراکز انتخاباتی می توانند

مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان نسبتاً خوب می باشد. اما در ولسوالی های صیاد، کوهستانات، سوزمه قله، تهدیدات امنیتی از سوی 

 1ناطق آزادانه انجام داد. مخالفین مسلح و گروه طالبان وجود دارد، و فعالیت های انتخاباتی را نمی توان در این م

امنیت در والیت سرپل صرف در مرکز شهر نسبتا خوب  »چنین ذکر شده است سرپلوالیت  13/31/3131در بخش از گزارش تاریخ 

 کیلومتری خارج از شهر تهدیدات نسبی آغاز میشود و با فاصله گرفتن از مرکز تهدیدات بیشتر میشود. 1میباشد، در 

                                                           
 گزارش تاریخ 1931/11/12 والیت بدخشان1

 در گزارش تاریخ 1931/11/13 والیت بدخشان1

 گزارش تاریخ 1931/11/12 والیت سرپل9
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اج نور حبیب گلبهاری قوماندان امنیه والیت سرپل امنیت در این والیت خوب میباشد، ما آمادگی های خود را برای به گفته پاسوال الح

برگزاری یک انتخابات شفاف و آزاد داریم اما باید گفت دشمن نیز آمادگی خود را دارد. قوماندان امنیه والیت سرپل این وضعیت را نگران 

 تخابات به صورت شفاف و روشن برگزار خواهد شد. اما واقعیت های عینی بیان گر چیزی دیگری میباشد.کننده نمی خواند و می گوید ان

به گفته تحصیل دار شمسی، مدیر امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات والیت سرپل امنیت در مرکز این والیت نسبتآ خوب است اما 

امنیتی، نیروهای مسلح مخالف دولت )طالبان( قرار دارد و تعدادی از سایت ولسوالی های )کوهستانات و صیاد( این والیت تحت تهدیدات 

های رای دهی هم دراین ولسوالی ها  مسدود میباشد. آقای شمسی گفته های مسئوالن امنیتی را خالف واقعیت پنداشته و می گوید 

دلیل تهدیدات از طریق تیلفون و یا ناامنی از کار خود تهدیدات در این والیت بسیار زیاد میباشد، تا هنوز چند بار کارمندان کمیسیون ب

یت استعفاء داده اند. کاندیدان نیز تا هنوز به ولسوالی های این والیت برای مبارزات انتخاباتی خویش سفر نکرده اند. وضعیت امنیتی در وال

 سرپل نگران کننده است، و پروسه انتخابات آزاد و عادالنه را به چالش میکشد.

 

 یابفار

امنیت درولسوالی دولت اباد والیت فاریابرضایت بخش نبود ودرمالقاتی  »والیت فاریاب چنین ذکر گردید  1/31/3131در گزارش تاریخ 

که با قوماندان امنیه صورت گرفت موصوف مشکالت امنیتی را یک چالش عمده دراین ولسوالی دانست واظهارداشت که طی هفته جاری 

ده وانداخت]حمله[ مسلحانه طالبان باالی  مراسم برگزاری بزکشی سبب ازبین رفتن افراد ملکی به خصوص اطفال انفجار ماین کنار جا

گردید . وهکذا یکتن ازباشندگان شهرمیمنه که درپروسه انتخابات درکمیسیون مستقل انتخابات امتحان داده واستخدام گردیده به یکی 

ظهار داشته  که طالبان توسط تیلفون وی را تهدید نموده که باید در پروسه انتخابات کارنکنید ازهمکاران دفتروالیتی فاریاب کمیسیون  ا

 که این تهدیدات باعث نگرانی ما شده است .

ستاد انتخاباتی داکترعبداهلل درشهرمیمنه تجمع نموده وبرنامه کاری شان را برای   3/31/3131گفتنی است که روزپنجشنبه مورخ 

اعالم وبعد ازختم جلسه ،حین برگشت ،رییس این ستاد،  بنام جنرال فاروق موترش درولسوالی المار با ماین کنارجاده هواداران شان 

 3برخورد وگفته میشود که یکتن ازمحافظین اش ازبین رفته اما امار و ارقام دقیق تلفات ومجروحین  تاهنوزمعلوم نیست.

 

 هرات

کمپاین داکتر عبداهلل عبداهلل که بعد از کشته شدن دو نفر از »یت هرات چنینذکر شده استوال 37/31/3131در بخش از گزارش تاریخ 

توسط افراد ناشناس صورت گرفته حال نیز مسئولین کمپاین می گویند از طریق تماس تلفونی مورد تهدید قرار می گیرند. به تاریخ 

نیه هرات نیروی امنیتی را در اختیار هیچ کاندیدان شورای والیتی در مبارزات شوای والیتی هرات آغاز گردید.قوماندان ام 31/31/3131

ر داخل شهر قرار نداده است، به دلیل تعداد زیاد کاندیدان امکان ان وجود ندارد ولی قوماندان امنیه برای مبارزات انتخاباتی کاندیدان د

را مطلع امنیه ساعت قبل از رفتن قوماندانی  03لسوالی ها باید ولسوالی ها امنیت را فراهم نموده است که هر کاندید قبل از رفتن به و

 سازد.

 نیمروز

صدای دوست در شهر زرنج والیت ئول رادیو مصاحبه با مسدر»والیت نیمروزچنینذکر شده است 33/31/3131در گزارش تاریخ 

وی گفت که وضعیت امنیتی در همه ی ولسوالی های نیمروز خراب است و او تنها می تواند از سطح شهر نیمروز » نیمروزصورت گرفت.

د عضو پارلمان و مسئول بخش زنان کمپاین زلمی رسول در والیت نیمروزصورت گرفت.وی معتقد بو»***« گزارش تهیه کند.مصاحبه با 

که مخالفین مسلح دولت در هر پنج ولسوالی نیمروز حضور دارند و مانع آزادی گشت و گذار خانم ها می شوند. او همچنان گفت که وقتی 

که می خواسته به ولسوالی چخانسور به خاطر کمپاین سفر کند به او اطالع داده اند که در مسیر راه توسط مخالفین دولت مین کنار جاده 

است و ناگزیر از سفر منصرف شده ام. او در این باره سندی ارایه نکرد و در پرس و جو از قوماندانی والیت نیمروز چنین جاسازی شده 

                                                           
 گزارش تاریخ 1931/11/5 والیت فاریاب1
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موضوعی تأیید نشد.در مصاحبه که با استاد بدر جمال غمی، مسئول بخش زنان کمپاین استاد سیاف در نیمروزصورت گرفت. خانم غمی از 

 الفین مسلح دولت در ولسوالی های خاشرود و چهاربرجک و دالرام اظهار نگرانی کرد.وضعیت امنیتی ناشی از حضور مخ

ای با حاجی حمید بارکزی، رئیس کمپاین انتخاباتی گل آغا شیرزی در والیت نیمروزصورت گرفت.آقای بارکزی گفت همچنین در مصاحبه

ای با مصاحبه در این زمینهکه در ولسوالی های چهار برجک، دالرام و چخانسور امنیت وجود ندارد و عامل بی امنیتی طالبان هستند. 

جنرال محمد جیالنی خروتی آمر امنیت قوماندانی امنیه والیت نیمروزصورت گرفت. جنرال خروتی گفت که ولسوالی های دالرام، خاشرود 

سایت رای  61و چهار برجک به سبب حضور طالبان مشکل امنیتی دارد.او وضعیت سایت های انتخاباتی را چنین عنوان کرد: از مجموعه 

مرکز  31مرکز متوسط و  30سایت آن در داخل شهر زرنج است و  13مرکز وضعیت نورمال دارد که  11دهی انتخابات در والیت نیمروز 

دیگر تهدید بلند امنیتی دارند که در ولسوالی های خاشرود، دالرام و چهاربرجک است. درمصاحبه که با محمد انور مرادی منشی شورای 

دقیقه صبح در مسیر  3:14وزصورت گرفت. آقای مرادی گفت که آزادی گشت و گذار وجود ندارد حتی ده روز پیش در ساعت والیتی نیمر

راه من در جاده ی سلطان ویس ماین انفجار کرد که به من آسیب نرسید. او ولسوالی های دالرام، خاشرود، قسمت جنوب چهار برجک و 

ن ناامن خواند. درمصاحبه که  با محمد صدیق چخانسوری مسئول دفتر کمپاین داکتر اشرف غنی رودبار و رباط را به سبب حضور طالبا

احمدزی صورت گرفت.آقای چخانسوری از عدم امنیت در ولسوالی های دالرام، خاشرود، چخانسور و نقطه ی آخر چهاربرجک اظهار 

 نگرانی کرد و طالبان را عامل ناامنی خواند.

 هلمند

نقر از بعد از ظهر، باالی سه  1ماه حوت، ساعت  37روز شنبه چنین آمده است که هلمندوالیت  37/31/3131ش تاریخ در بخش از گزار

حمله صورت گرفت، مسولین که در یک موتر شخصی از کندهار به سمت هلمند در حرکت بودند که بالیشانرزی ېگل آغا ش انکمپاینر

هلمند روان بودند که مورد به سمت  وگذشته از دوراهی  ،کندهار–آنها در راه هلمندرزی در والیت هلمند افزود که ېگل آغا ش تیم

س دفتر کمپاین هلمند در این موتر سوار بودند، که در نتیجه این حمله دست رییس کمپاین ئیبه شمول ر تیمحمله قرار گرفتند، سه تن 

بعداً ارگانهای امنیتی به محل حادثه زخمی شدند، شکم می در ناحیه وی نیز به اثر اصابتسه مر همکار دیگربه اثر اصابت مرمی زخمی و 

تداوی  تحتشفاخانه والیت هلمند و اکنون مجروحین در  رفتند و مجروحین را برای تداوی به شفاخانه مرکزی هلمند انتقال دادند

یان دو پوسته امنیتی اتفاق ست که هویت مهاجمان تا حال معلوم نیست، این حمله در ساحه ماد. قابل یادآوری نمیباش

 مسولین دفتر کمپاین گل آغا شیرزی میگویند که آنها دشمنی شخصی ندارند..ستافتادها

 ننگرهار

در والیت ننگرهار در حین نظارت حقوق سیاسی، »چنین تذکر بعمل آمده اشت  ننگرهاروالیت  33/31/3131در بخش از گزارش تاریخ 

توانند به دلیل مشکالت امنیتی بجز از شهر جالل آباد و ولسوالی های شورای والیتی گفت که آنها نمیقاضی زاده نامزد  ړحبیبه کاک

گوید که امنیت آنها در سایر ولسوالی ها بجز از شیوه، بهسود، کامه، سرخ رود و دره نور به ولسوالی های دیگر بروند و کمپاین کنند. او می

 احه مبارزات انتخاباتی آنها محدود مانده است.ون نیست و سئولسوالی های یاد شده مص

 

 گزارشات رسانه ها:

در بعضی مناطق والیت لوگر  طالبان مردم را هشدار داده اند » قبل ظهر تلویزیون طلوع  33ساعت  33/33/3131برطبق گزارش تاریخی 

ورت گرفته است. برطبق گزارش تاریخی اشتراک نکنند همچنان این هشدار در والیت بادغیس نیز ص 3131که در انتخابات سال 

شمار مردم در ولسوالی برکی برک والیت لوگر در برابر طالبان دست به قیام » قبل ظهر تلویزیون طلوع نیوز  31ساعت  13/33/3131

 3ملی زدند.

                                                           
  1دلو15الي 13یافته هاي مهم از تاریخ 
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، انتخابات سال 3131ای در ماه حوت طالبان نیز طی خبرنامه

ها دربارۀ نگرانی را تحریم و تهدید نمودند. به دنبال 3131

ای به تأمین امنیت  انتخابات، طالبان روز دوشنبه درخبرنامه

مردم و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هشدارداده اند که 

های این گروه روبه اگر در انتخابات شرکت کنند با حمله

. به دنبال این خبر چندین حمالت متعددی از 3روخواهند شد

رسد لف صورت گرفت که به نظر میسوی نیروهای مسلح مخا

قصد آن برهم زدن نظم و آرامش در دوره انتخابات و ایجاد 

-باشد. سازمانرعب و وحشت در فضای سیاسی افغانستان می

های اطالعاتی کشور دست حلقات استخباراتی کشورهای بیگانه 

 اند. را نیز در طراحی حمالت دخیل دانسته

 

 

 جانبداری 

ولی در برخی والیات دیده شده که بعضی از  جانبداری به نفع یک کاندیدی مشخص بشکل مستند در یک والیت گزارش داده نشده است

 مقامات در ساعات رسمی کاری شان به نفع کاندیدای مشخص مبارزه می نمایند.

 جوزجان

از آغاز مبارزات انتخاباتی مدت دو هفته میگذرد، تا هنوز مبارزاتی  »والیت جوزجان چنین ذکر شده است  13/33/3131در گزارش تاریخ 

 انتخاباتی کمرنگ بوده و کاروان های مبارزاتی انتخاباتی از مرکز به والیت نرسیده اند. .به گفته محمد امان امان رئیس  کمیسیون مستقل

والیت جوزجان تاهنوز چهارکاندیدی ریاست جمهوری که عبارت از) داکترعبداهلل عبداهلل ، محمداشرف غنی احمد زی، محمد انتخابات 

شفیق گل اغا شیرزوی، عبدالرب رسول سیاف( میباشد دفاتر رسمی یا ستاد انتخاباتی خویش را دراین والیت ایجاد کردند. تا کنون هیچ 

 مشاهده نرسیده اند، کاندیدان به طورآزادانه به مبارزات خویش عمل مینمایند.  موردی ازتهدید دراین والیت به

و »***«رئیس شورای والیتی والیت جوزجان و خانم  ولی مواردی از جانبداری به نفع یک کاندیدی مشخص دراین والیت وجود دارد.

منشی شورای والیتی والیت جوزجان، در ساعات رسمی کاری شان به نفع کاندیدای مشخص مبارزه می نمایند. رئیس شورای والیتی 

یت جوزجان والیت جوزجان در گرد همایی مبارزات انتخاباتی اشرف غنی احمدزی حضور داشت، همچنان منشی شورای والیتی وال

ومعاون ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در این والیت می باشد، که در ساعات رسمی کاری خود برای اشرف غنی احمدزی به »***«

مبارزه می پردازد. همچنین به نسبت موجودیت افراد مسلح غیر مسول در تعدادی از ولسوالیهای این الیت، مردم وکاندیدان به مقصد 

 1توانند آزادانه از حق گشت وگذار شان استفاده نمایند.کمپاین، نمی 

                                                                                                                                                                                     
 

  وبسایت شبکه خبري طلوع نیوز:1

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/14143-taliban-warn-people-against-voting-in-upcoming-elections 

 گزارش تاریخ 1931/11/13 والیت جوزجان1

 انتخابات دیتهد در ابیفار تیوال در طالبان خبرنامه -1 شکل

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/14140-taliban-warn-people-against-voting-in-upcoming-elections
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 هرات

جناب ستاد انتخاباتی سردار محمد نادر نعیم بادرمصاحبه دیگر با»والیت هرات چنین تذکر بعمل آمده  14/33/3131در گزارش تاریخ 

رسول می کنند، مخصوصاً رئیس زراعت کاکر صورت گرفت.ایشان گفت افراد دولتی مردم را تشویق به رأی دادن به زلمی عبدالحبیب 

هرات در حضور خودم گفت که  به زلمی رسول رأی دهید که او از پیش تعیین شده است و به ولسوال ها هم گفته اند که به زلمی رسول 

 "هم خالف قانون به زلمی رسول کمپاین می کند»***«رأی دهند، 

 ت ادعاهایش ارایه نکرد.قابل یادآوری است که نامبرده مدرک موثقی برای اثبا

 سرپل

که نماینده مردم سرپل در ولسی جرگه میباشد، »***«»والیت سرپل چنین تذکر بعمل آمده  14/33/3131دربخش از گزارش تاریخی 

ی فعال مسئول ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی در این والیت میباشد. زمانیکه جهت مصاحبه از ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد ز

 دردفتر رسمی انتخاباتی اشرف غنی احمدزی حضور داشتند و مسئولیت این ستاد را دراین والیت به عهده دارد.»***«رفته بودیم ، 

، از دفتر انتخاباتی سردار نعیم 13/33/3131به تاریخ » والیت سرپل چنین تذکر بعمل آمده  14/33/3131دربخش از گزارش تاریخی 

گفت که از امکانات دولتی به نفع تیم زلمی  »***«مصاحبه صورت گرفت. آقای »***«معاون این دفتر آقایدیدار به عمل آمد و با 

رسول استفاده می شود و خود شخصاً سخنان رئیس زراعت را شنیده ام که گفت تیم برنده تیم زلمی رسول است و باید به او رای داد. از 

که »***«تیم زلمی رسول کمپاین می کنند. همچنان او یادآور شد که شخصی به نام  طرف دیگر در ولسوالی ها هم ولسوال ها به نفع

کاندیدای شورای والیتی است و همچنان عضو کمپاین اشرف غنی احمدزی است؛ به مردم در ولسوالی رباط سنگی وعده سپرده که اگر به 

بر خالف قانون در حالی که وزیر »***«او همچنان گفت که او و تیم اشرف غنی احمدزی رای دهند، به آنان پول پرداخت خواهد کرد. 

 است به نفع زلمی رسول کمپاین می نماید. نامبرده مدرک خاصی در زمینه ارایه نکرد.

 غور

اکثری مسولین دولتی از کاندیدان مشخص حمایت میکنند » والیت غور چنین تذکر بعمل آمده  14/33/3131دربخش از گزارش تاریخی 

رف داری از یک کاندید می کنند و در سخن رانی ها وگردهمای ها شرکت می کنند.وظایف مشخص را درکمپاین ها دارند مداخله وط

 . وفعالیت می کنند هم چنان درحضور خودی مسولین دولت از وسایل دولتی استفاده صورت میگرد

یر مسئول وتاثیر آن در انتخابات با محترم عبدالعلی خان ارزگان درمصاحبه که درمورد افراد مسلح غوالیت 13/33/3131در گزارش تاریخ 

»***« خان و قومندان »***«در ولسوالی چنارتو و قومندان »***« قومندان  » ت گرفت ایشان گفتند  درشورای والیتی ارزگان صور

ور به گفتن مسایل خوب علیه او و مانع مردم را  به زور و استفاده از قدرت مجب که از قوم بارکزی میباشد بخاطر  گل اقا شیرزی مشخصاً

 «که این استفاده از زور وجانب داری از کاندید مشخص میبا شد. شدن مردم بخاطر گفتن نقاط منفی او وادار نموده است

 

 پکتیا

از دفتر انتخاباتی گل آغا شیرزی بازدید به عمل آمد و با »والیت پکتیا چنین تذکر بعمل آمده  30/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

مصاحبه صورت گرفت.او تلویزیون ملی هرات را متهم ساخت که از محفل افتتاحیه گل آغا شیرزی فلم تهیه »***«معاون این دفتر آقای 

از تلویزیون ملی پخش می شود این کرده اما آن را پخش نکرده است. در ضمن گفت این در حالی است که تلویزیون آشنا که اخبارش 

را متهم ساخت که به نفع زلمی رسول کمپاین »***«محفل را تحت پوشش داده است اما تلویزیون محلی چنین کاری نکرده است.آقای 

آنها را از آنها چنین درخواستی را کرده است و اگر کمیسیون بخواهد ما می توانیم »***« می نماید او گفت کسانی را می شناسد که 

در افتتاح و تدارک محفل افتتاحیه زلمی رسول دخالت داشته است. امانامبرده در »***« حاضر کنیم که شهادت بدهند.او گفت که 

 زمینه مدارک موثقی ارائه نداشت.
 

 هلمند
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برای هلمندیت والولسی جرگه در وکالیگفته میشود »چنین تذکر بعمل آمده  هلمندوالیت  33/31/3131گزارش تاریخ دربخش از 

برای اشرف غنی احمدزی به طور آشکار »***« وبرای زلمی رسول »***«  ولسی جرگهوکیل کاندیدان مورد نظر شان کمپاین میکنند، 

کمپاین میکنند، رییس شورای والیتی و مشاورین والی والیت هلمند همچنان به طور آشکار برای زلمی رسول کمپاین میکنند، اما تا حال 

 یون مستقل انتخابات و نه هم کدام مرجع دیگر از این کار آنها جلوگیری کرده است.نه کمیس

ست، سخنگوی دفتر کمپاین اشرف غنی ارسانه ها اعم از دولتی و غیر دولتی نشرات کمپاینی خود را به طور عادالنه تنظیم نه کرده 

قایل شده احمدزی در والیت هلمند میگوید که موظفین تلویزیون ملی والیت هلمند در تبلیغات آنها و تبلیغات کمپاینی زلمی رسول فرق 

در حالی ا را هیچ نشر نه کردند، ، او می افزاید که ما آنها را دعوت کردیم، تنها بیانیه های دو نفر را ثبت کرده بودند و بیانیه های خانمهاند

دها صد. همچنان او میگوید که در یک اجتماع آنها اننهر وقت و به طور مکمل به نشر میرس را زلمی رسول که کمپاین مبارزات انتخاباتی

رات شان را مکمل هم از تلویزیون سباوون شکایت میکرد که نشونفر جمع شده بودند ده هانفر جمع شده بودند و تلویزیون ملی گفت که 

نشر نه میکنند و نشرات کاندیدان دیگر را زیاد پخش میکنند، همچنان رییس دفتر مبارزات انتخاباتی عبداهلل عبداهلل گفته است که 

پخش کرده است.رییس شورای والیتی والیت هلمند محافظان خود ازگردهمایی های آنها را  تلویزیون شمشاد، لمر و تلویزیون یکبخش کم

در کمپاین زلمی رسول استخدام کرده بودند، همچنان از موتر شان استفاده صورت میگیرد، وکالی والیت هلمند در ولسی جرگه را 

و وکالی دیگر نیز برای اشرف غنی در والیت هملند کمپاین میکنند، قابل یاد آوری است که اصول و قوانین انتخابات از »***« ، »***«

 شده است. قضنطرف بسیاری از کاندیدان 

 تهدید 

در اکثروالیات کاندیدان و یا کارمندان ستاد انتخاباتی کاندیدان شورای والیتی وریاست جمهوری تحت تهدید مستقیم وغیر مستقیم افراد 

رسیده و گروی طالبان قرار گرفته اند. طبق گزارشات که ازوالیات مختلف به ما  فراد مسلح غیرمسئولناشناس، بعضی ازکاندیدان دیگر 

 است در بخش از این گزارشات چنین تذکر بعمل آمده است.

 ارزگان

والیت ارزگان چنین تذکر  13/33/3131در گزارش تاریخ 

یک مورد مشاهده شده که در قسمت تهدید »بعمل آمده 

عبارت است از مجبور ساختن مردم به خاطر اخذ کارتهای 

همرای رای دهی، بگونه ای که هرگاه کارت های رای دهی 

عابرین موجود نباشد از طرف یک قوماندان پولیس محلی 

 مورد لت وکوب قرار میگیرند.
این قوماندان اکثریت مردم محل خویش را مجبور ساخته که 

کارت اخذ کنند در غیر آن هیچ عذر شان پذیرفته نخواهد 

 شد. 

این مرد که نام مستعار خود را خاکسار میگوید واز قریه 

 -قرار دارد »***«جای که تحت سلطه ای  -مهرباد است 

میخواهد برای این طفل خورد سال کارت اخذ کند، اما مامورین انتخابات از دادن کارت به این طفل ابا میروزیدن ،  خاکسار پافشاری 

خاطر نگرفتن کارت  به»***« میکرد که هرگاه برای طفل من کارت ندهید شب به خانه ومسکن خود بازگشته نمیتوانم. بخاطر که افراد 

 3«.برای پسرم مرا مورد لت وکوب قرار خواهد داد

در والیت ارزگان در مجموع وضعیت امنیتی خوب » چنین تذکر بعمل آمده  3/31/3131در گزارش دیگری از والیت ارزگان در تاریخ 

ین والیت جابجا نموده تا پروسه انتخابات را مختل نبوده و شایعات وجود دارد که مخالفین مسلح دولت به اندازه زیات افراد مسلح را در ا

سازد. در مورد با اقای شریفی و اقای  حاجی سیف اهلل مصاحبه صورت گرفته که موصوفان چنین میگوید: در مورد چالش های امنیتی 

روبرو نشدیم و قومندانی امنیه  برای کاندیدان ، ناظرین ، مسولین والیتی مبارزات کاندیدان و یا هم اشخاص دیگر کدام مشکل تا فعال 
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همواره خواسته تا خود را رسماً به انها معرفی نمایم تا امینت ما  و همه اشخاص را که در انتخابات بشکل مستقیم و غیر مستقیم سهیم 

 .«  هستند بگیرند 

رمه انیس گل کاندیدشورای والیتی مصاحبه که بامحتدر  »چنین تذکر بعمل آمده  ارزگانوالیت  33/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

زریعه تیلیفونی برایم اختاریه داده بودکه فعالً »***« موصوفه میگوید که یکی ازطرف کاندیدان شورای والیتی بنام صورت گرفت. ارزگان 

 «سناتورمیباشد.

 هرات

تاد سیاف دیدار به عمل آمد و با معاون این از دفتر انتخاباتی اس»  والیت هرات چنین تذکر بعمل آمده   13/33/3131در گزارش تاریخ 

دفتر آقای سید محمد حسین حسینی مصاحبه صورت گرفت. آقای حسینی از وضعیت امنیتی موجود در هرات اظهار نگرانی کرد و گفت 

 3«.ین نمایندکه آنها در شیندند نتوانسته اند به خاطر مشکالت امنیتی که ناشی از فعالیت گروه های مسلح غیرمسئول است، کمپا

ازتیم ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل گفت قبل »***« خانم » والیت هرات چنین تذکر بعمل آمده  14/33/3131باز هم در گزارش تاریخ 

از شروع رسمی انتخابات، زنی با چادر برقع به نهاد من آمد و از کسی پرسان کرد و سراسیمه بیرون رفت، اما بعد از آن یادداشتی را روی 

صاً نمیدانم از سوی چه کسی مأمور شده میز دیدم که نوشته بود اگر به تیم داکتر عبداهلل بپیوندی از فرزندانت هم باید بگذری، من مشخ

 گفت که این موضوع را با هیچ نهاد امنیتی بنا بر مالحظاتی که دارد شریک نکرده است. »***« خانم  "بود.

 نیمروز

، رئیس کمپاین انتخاباتی گل آغا »***« مصاحبه با حاجی »چنین تذکر بعمل آمده  هراتدفتر  33/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

گفت که چهار مرتبه از طرف پاکستانی ها و ایرانی ها تهدید شده است او از شخصی »***« یرزی در والیت نیمروزصورت گرفت.آقای ش

سکرتر والی نام برد که به او اطالع داده است. این شخص در نیمروز حضور نداشت و همراه والی در مسافرت کابل به سفر می »***« بنام 

گفت دوستانم »شد که از امنیت ملی به او چنین خبری داده اند. وقتی از او مکتوب رسمی امنیت ملی را خواستم  برد. او همچنان مدعی

درمصاحبه که با الحاج محمد قاسم خدری معاون مقام والیت نیمروز صورت گرفت. آقای خدری ولسوالی «در امنیت ملی به من گفته اند.

لبان نا امن خواند.او گفت طالبان مردم را در دهات خاشرود و دالرام تهدید کرده اند که در های دالرام و خاشرود را به سبب حضور طا

 انتخابات شرکت نکنند او اضافه کرد این تهدیدات شفاهی بوده است.

 غور

اباتی مسئول ستا انتخ«عدیم»به گفته حاجی مولوی محمد»چنین تذکر بعمل آمده  غوروالیت  11/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

استاد سیاف در اول حوت افراد ما در ولسوالی تیوره از طرف افراد مسلح غیرمسئول به مشکالمنیتی  مواجه شده بودند،وهمین طور ازطرف 

مسئول ستاد گل آقاشیرزی می گویدکه «سید جواد»دولت هم به ما فهمانده میشود که دفتر استاد سیاف به خطر مواجه است، وهمچنان

 ای دولتی به ما گفته شده که درولسوالی چارسده، پسابند ومرغاب بخاطرنبود امنیت فعالیت های خود را محدود کنیم.از طرف ارگانه
                                                                                                                                                                                                                                                             

 کندز

شام درهوتل  6حوالی ساعت   31/3131مورخ  31/30لیل »چنین تذکر بعمل آمده  کندزوالیت  31/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

پامیر والیت کندز که قرار بود کمپاین داکتر اشرف غنی احمدزی برگزارشود، ماین جاسازی شده بود که مانع جریان کمپاین انتخاباتی 

به موضوع دوتن بنامهای  داکتر اشرف غنی شده . که خوشبختانه توسط منسوبین کشفی وامنیتی کندزکشف وخنثی شده ودر ارتباط

فضل حق وکریم اهلل مسکونین چرخاب شهرکندز که ازجمله افراد قاری سلیم ازیکتن ازگروه طالبان مسکونه قریه زرکمرمیباشد با سالح 

یخواستیم دست داشته شان دستگیروعاملین قضیه به جرم خویش اعتراف نموده اند، ضمناً آنها ابراز داشتند اینکه ما به امر قاری سلیم م

امنیت انتخابات رابرهم بزنیم ، وهمچنان موصوفان از تخریب یک عراده موتر رنجرپولیس وماین گزاری پوسته ترافیک سرچوک 
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در »چنین تذکر بعمل آمده  هراتوالیت  33/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  درشهرکندزکه قبالً اتفاق افتاده بود نیزاعتراف نمود ه اند 

از دفتر انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی دیدن به عمل آمد و با عبدالحلیم یوسف رئیس آن ستاد مصاحبه صورت  ،1/31/3131تاریخ 

آقای یوسف اظهار داشت که داکتر شکیبانی عضو کمیته سیاسی دفتر آنها هنگامی که می خواسته است در قریه ی شکیبان دفتر گرفت. 

تاح کند با تلفن تهدید شده است و به او گفته اند که اگر به نفع داکتر غنی کار کنی به سرنوشت کمپاین انتخاباتی داکتر اشرف غنی را افت

دو تنی که در کمپاین داکتر عبداهلل کشته شده اند، دچار خواهی شد. آقای یوسف گفت که موضوع را به مقامات امنیتی گزارش داده است 

 کسی دستور گرفته است. و نمی داند که تهدید کننده چه کسی بوده یا از چه

 پکتیا

) این که پروسه کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سال  است والیت پکتیا چنین تذکر بعمل آمده30/31/3131در بخش از گزارش تاریخ 

روع شده که تازه شرا در تمام کشور جریان دارد، دشمنان کشور میخواهد که این پروسه و پروسه کمپاین انتخابات شورای والیتی  3131

. موضوع دیگر اینکهدر است به مشکالت مواجه بسازند و می کوشند که برای مردم ذهنیت منفی بدهند تا در این پروسه اشتراک نکنند

 ز دو ورق شب نامه تهدید آمیز از طرف طالبان به نام امارت اسالمی پخش شده است و در آنېردگاین اواخر در والیت پکتیا در شهر 

ارد، دفتر ساحوی حقوق ذو این عمل بر روحیه مردم اثر منفی میگاندبه مرگ اخطار داده را  ارگانهای دولتی و جامعه مدنیمردم،  طالبان

ز توانسته است که نقل این شب نامه ها را از ارگانهای امنیتی به دست بیاورند، به همین آساس به دفتر مرکزی گزارش ېبشر در شهر گرد

 و در وقت مناست راهنمایی کنند.در مورد آگاهی داشته داده میشود تا 

 ننگرهار

چند روز پیش طالبان مسلح در ویبسایت خود »چنین تذکر بعمل آمده  ننگرهاروالیت  33/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

php/paighamoona/45245http://shahamat.info/index. یی را امارت اسالمی به هیچ قیمت اجازه نه خواهد داد که اعالمیه

دشمن در آین پروسه جعلی و نمایشی کامیاب شود و اهداف شوم خود را به دست بیاورد، به همین منظور ما به تمام مجاهدین نظامی امر 

و  ی امنیتمسوولین ، کارمندان، فعالین، دعوت گران، اخالل و برهم بزنندرا انتخابات جعلی دشمن روند کرده ایم که به تمام توان خود 

به نام انتخابات در مساجد، کلینیکها، مکاتب،  ای و مردم هم باید اجازه ندهند که پروسه دهنددفاتر آنها را در هر جا تحت حمالت قرار 

مدارس و دیگر جاهای عام المنفعه صورت بگیرد. یک بار دیگر از شهروندان میخواهیم که خود را از دفاتر انتخاباتی، از مراکز رای دهی و 

 ناگوارسه اشتراک میکند مسولیت عواقب رسد، هر کس که در این پرونزندگی انها صدمه  بهاجتماعات دعوتی و کمپاینها دور نگاه کنند تا 

 بر دوش خودشان میباشد.

 مختصر از وضعیت زنان در مرحله ثبت نام و مرحله مبارزات انتخاباتی:

به طور کلی حضور زنان در پروسه ثبت نام این دوره به مراتب کمتر از مردان بوده است و به طور میانگین حدود یک سوم مردان میباشد. 

مشارکت زنان در نقاط مختلف کشور متغیر است. میزان نفوذ باورهای سنتی، میزان آگاهی و دسترسی مراکز انتخاباتی برای البته میزان 

زنان باعث کم عالقگی ایشان گردیده است. ولی در برخی نقاط مشارکت زنان امیدوارکننده بوده است ولی در بسیاری از نقاط دیگر 

 شده و کمیسیون انتخابات در برخی نقاط زمینه مساعدافزایش حضور زنان را فراهم نکرده است.  گزارش عدم استقبال زنان خبر داده

طبق گزارشات از مناطق مختلف کشور مانند ولسوالی شیبر والیت بامیان، ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب، شهر قندهار، شهر ترینکوت 

سیاری نقاط دیگر کشور مشارکت زنان پایین بوده است که نیازمند بررسی و والیت ارزگان، شهر گردیز والیت پکتیا، والیت هلمند و ب

( نفر زن  13( نفر مرد و به تعداد )  337به تعداد )  31/1/3131ولسوالی شیبر والیت بامیان از شروع پروسه تا تاریخ رسیدگی می باشد. 

http://shahamat.info/index.php/paighamoona/45245
http://shahamat.info/index.php/paighamoona/45245
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ام نموده اند. ذهنیت های منفی بین مردم بخاطر مراجعه زنان به که اکثریت آنان ساکنین قُـــــــّرای مشرف به ولسوالی میباشد ثبت ن

 « .از برای شان ننگ و عار تلقی میگردد»ولسوالی وجود دارد که 

 قندهار

اسد( تا به حال به آن  1نفر از شروع دور دوم ثبت نام ) 1444به گفته رئیس محل ثبت نام مردانه تقریبا »طبق گزارش از شهر قندهار: 

نفربیان  114محل مراجعه کردند. رئیس بخش ثبت نام زنانه نیز تعداد مراجعین را به طور تقریبی ازشروع ماه سنبله الی اکنون درحدود 

 «.این زمینه آمار احصائیه نشان داده نشد داشت. اما در

 ارزگان

میزان مشارکت زنان به صفر تقرب کرده که در طول یک هفته فقط » گفته شده :  31/6/3131در شهر ترینکوت والیت ارزگان،  در تاریخ 

 « .یک خانم در مرکز ثبت نام مراجعه کرده است

 کاندید مستقل شورای والیتی صورت گرفت ایشان اظهار داشت.با  در والیت ارزگان ۷/30/3130در مصاحبه که به تاریخ 

خانم انیس گل کاندید مستقل شورای والیتی میگوید که مشکالت فراروی زنها بسیار زیاد میباشد زنها نمیتوند بیاید و کارت های رای » 

انها . و در مورد مشکالت زنان در قسمت ولسوالیها دهی را اخذ نماید بنا بر مشکالت و عدم اگاهی انها و شوهران و دیگر اعضای فامیل 

موصوفه میگوید که به نظر من هیچ خانم کارت رای دهی را اخذ نه نموده به جز از ولسوالی خاص ارزگان و میگوید که شاید در انتخابات 

ولسوالیهای که فعال خانمها کارت هم سهم نگیرد و در زور رای دهی صندوق ها پر گردد و میگوید شخصا بسیار میترسم که در جاها و 

 .«نگرفته در روز انتخابات تقلب صورت گیرد و به نفع یک کاندید مشخص توسط افراد زورمند صورت گیرد 

 پکتیا

 33الی  34حضور زنان برای اخذ کارت های رایدهی کم رنگ بوده که در مدت یک ساعت )» از والیت پکتیا و شهر گردیز گزارش شده: 

زنان با وجود ترس »و « حضور داشت ناظر کمیسون، به تعداد دو تن زنان جهت اخذ کارت رایده به این مرکز مراجعه نمودند قبل ازظهر(

طبق گفته های مسوولین کمیسیون انتخابات « . وهراس از محالت دور با برقه وچادری بصورت محدود ومتوسط یک، یک نفر می آمدند

کارت برای زنان که واجد شرایط بودند در مرکز وولسوالی ها توزیع نموده که  1644هی برای مردان وکارت رای د 1444پکتیکا، به تعداد 

  . کارت میشود 3644جمعآ 

 خوست

حضور زنان در پروسه ثبت نام جهت » همچنین دفتر گردیز از مرکز ثبت نام ریاست معیوبین متون مرکز والیت خوست گزارش کرده که 

 .«ه رسوم وعنعنات محل کم رنگ بوده اخذ کارت رایدهی نظر ب

 هلمند

مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات در والیت هلمند در جنوب کشور ، 3131سنبله  سال  11به نقل از سایت خبری  بخدی به تاریخ 

کارت رای دهی دریافت هزار مرد و سه هزار زن در این والیت  13اعالم کرده اند که از زمان آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان تاکنون 

از زمان آغاز پروسه توزیع کارت رای دهی در »کرده اند.عبدالهادی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات هلمند به خبرگزای بخدی گفت: 

 «هزار نفر کارت رای دهی دریافت کرده اند که از این رقم، سه هزار تن آنان زنان هستند. 01این والیت تاکنون 

 و تبلیغات  مبارزات انتخاباتی
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هدف دوره مبارزات انتخاباتی این است که کاندیدان فرصت ارایه اطالعات در مورد برنامه ها، پالیسی ها و خط مشی سیاسی شان را برای 

رای دهندگان داشته باشند. در این دوره، رای دهندگان می توانند در مورد کاندیدان معلومات بدست آورده، و هم می توانند از طریق 

زماندهی مجالس سیاسی، یا تمویل برنامه مبارزات انتخاباتی حزب و یا کاندیدان مورد نظر، آن ها را حمایت نمایند. فعالیت های سا

کمپاین شامل سازماندهی گردهمایی ها، راه اندازی تبلیغات از طریق رسانه های جمعی )صوتی و تصویری ( و جلب رای می باشد. شماری 

ی به رسانه ها، داشتن دسترسی منابع مالی قابل مالحظه، پیوند با شکل دهندگان نظریات عامه و غیره، می تواند از عوامل مانند دسترس

روند انتخاباتی را به نفع بعضی از کاندیدان سمت و سو دهد . برای اینکه اطمینان حاصل شود که روند انتخاباتی با حد نهایی برای تمام 

تیر گوناگونی که طی آن کاندیدان، احزاب سیاسی و حمایت کنندگان شان باید آنها پابند باشند ترتیب کاندیدان عادالنه می باشد، دسا

گردیده اند. عالوه بر تصریحاتی که در قانون انتخابات آمده است، سایر دساتیر در اسنادی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وضع 

ل رفتار احزاب سیاسی و مقررات آشکار سازی منابع کمپاین از طرف کاندیدان ولسی گردیده اند که شامل مقررات شکایات انتخاباتی، اصو

جرگه ، لوایح مربوطه به کار کمیسیون رسانه های انتخاباتی و غیره می باشد. مدت مبارزات در انتخابات برای انتخابات رایاست جمهوری 

 د که مبارزات انتخاباتی قبل و بعد از این زمان تخطی شمرده می شود.روز (می باش 14روز(، برای انتخابات شورای والیتی ) 64دو ماه )

ها و مبارزات انتخاباتی کاندیداهای شورای والیتی و ریاست جمهوری دروالیات مختلف نظارت ازجریان کمپاین 3131حوت  31به تاریخ  

یافته است برطبق لست کاندیدان شورای والیتی که به عمل آمد که  طی این جریان معلوم گردید که اشتراک زنان دراین مرحله کایش 

نفر میرسد که «143»و تعداد کاندیدان زن به « 1041»بدسترس ما قرارداده شده معلوم می شود تعداد کاندیدان شورای والیتی مرد به 

وضع امنیتی مبهم، تهدیدات  فیصد میباشد وهمچنان زنان به مشکالت زیادی مواجه هستند مانند31،1میزان اشتراک زنان دراین مرحله 

و مخالفت های محیطی که باعث بی عالقگی وعدم اشتراک زنان در پروسه انتخابات وسهمگیری فعال در کاندیداتوری شورای والیتی و 

مده ریاست جمهوری گردیده است چنانچه درگزارشات از والیات چون هرات، ارزگان، غور، بامیان، ننگرهار، پکتیکا چنین تذکر بعمل آ

 است .

از بخش زنان ستاد انتخابات گل آغا شیرزی  0/31/3131در تاریخ »والیت هرات چنین ذکر گردیده است  0/31/3131در گزارش تاریخ 

 دیدن به عمل آمد. در این دیدار با خانم لیلما صالحی مسئول بخش زنان آن ستاد مصاحبه شد.

های همچون  ی ها به وجود آورده اند اظهار نگرانی کرد و گفت که در ولسوالیخانم صالحی از مشکالت امنیتی که طالبان در ولسوال

 «شیندند، کشک کهنه و اوبه زنان نمی توانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند.

نان دفتر انتخاباتی داکتر اشرف در همین تاریخ از  بخش ز» والیت هرات چنین تذکر بعمل آمده  1/31/3131همچنان در گزارش تاریخ 

 غنی احمدزی دیدن به عمل آمد و با نوریه آرین مسئول سیاسی کمیته زنان آن ستاد مصاحبه صورت گرفت. 

نوریه آرین گفت که عابده نافع مسئول مالی آنان در هنگام مراجعت به خانه از طرف یک مرد و زن موتر سوار مورد تعقیب قرار گرفته 

فرار نماید او اظهار داشت که نمی داند که آنان چه کسانی بوده اند و گفت که موضوع را به نهادهای امنیتی اطالع نداده  است و توانسته

 «اند.

خانم گل پیدا منش وکیل برحال شورای والیتی گفت که در یکی  »والیت غور چنین تذکر بعمل آمده  33/31/3131در گزارش تاریخ 

خاطر کمپاین رفته بودم بر سری راه از طرف طالب ها  ماین ریموتی جا گذاری شده بود اما وقتیکه اطالع ازولسوالی ها  که خودم به 

ن یافتیم یک مال همراه ما بود بخاطر مال انفجار ندادند، وتوسط نیروهای امنیتی خنثی شد. اما ایشان ولسوالی مربوطه را به ما ناامن اعال

 «نکردند.

 

 دربخش ازگزارش چنین آمده است.ن رسیده است از والیت بامیاگزارش که 
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یکی »***« تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای والیتی بامیان، اعم از نامزدان زنان و مردان به صورت عادی جریان دارد. »

یکی از هوادارانش که به گفته گوید، به استثنای یک مورد شکایت از جانب از بانوان نامزد برای احراز کرسی شورای والیتی بامیان می

خاوری هنوز مستند سازی نشده است تا به حال به کدام مورد از تبعیض، تهدید و یا بی قانونی را در روند مبارزات انتخاباتی کاندیداها 

 برنخورده است.

تلفون کرده است که  »***«اشته به می افزاید، یکی از هوادارانش که در ولسوالی ورث والیت بامیان قصد تبلیغات به نفع وی را د»***«

کند، تهدید شده است. برادر شخصی از جانب یکی از باشنده گان اصلی بامیان که در حال حاضر به دادگاه عالی افغانستان در کابل کار می

از جانب کارمند لوی شکایت تهدید را مطرح نموده در لوی سارنوالی افغانستان قضیه دارد. شکایت کننده گفته است، »***«که به خانم

دست بردار نشود قضیه برادرش از لوی سارنوالی هیچ گاهی »***«سارنوالی از کابل تلفونی تهدید شده است که اگر از تبلیغات به نفع 

می گوید به دلیل اینکه »***«حل نخواهد شد. به گفته طیبه خاوری شخص تهدید کننده از متعلقین عاملین قضیه شکیال می باشد. 

 اش او یکی از مدافعان و دادخواهان قضیه شکیال بوده است به این دلیل شاید، هوادارش مورد تهدید قرار گرفته است. از کاندید شدن قبل

او عالوه می کند که تا هنوزبه دلیل مسدود بودن راه نتوانسته این موضوع را مشخص کند که آیا واقعیت دارد یا خیر، به همین اساس از 

 «کند.یی ساختن موضوع خود داری میدر کمیسیون سمع شکایت انتخابات و از رسانهدرج شکایت 

بامحترمه مرجانه کوچی کاندیدشورای والیتی ارزگان  مصاحبه که»والیت ارزگان چنین تذکر بعمل آمده  13/31/3131در گزارش تاریخ 

حتی پوستر های ما تا حال نرسیده تنها  با بعضی از محسن یم نکردصورت گرفت به گفته موصوفه که تا فعال ما کمپاین و یا گرد همایی 

سفیدان قومی قریه های سوله ، ارجی ، ابرده داشته ام ، و میگوید که توسط طالبان مسلح تهدید شدیم که در انتخابات شرکت نه نمایم و 

های مرجانه کوچی تهدید فقط ازطرف طالب ها از کاندیدی خویش بگذرم  که موضوع را به ارگانهای امنیتی شریک ساخته ام . ازگفته 

زریعه تیلیفونی شده ام که میگویند که خودرا کاندید نکنید.که فعالً از قومندانی امنیه سه نفر پولیس امنیتی گرفتیم هر جایکه میروم 

 همرایم سه نفر پولیس میباشد.

حبه بااقای رحیم اهلل مدیرروابط بخش خارجه دفتروالیتی مصا »والیت ارزگان چنین تذکر بعمل آمده  31/31/3131در گزارش تاریخ 

کمیسون انتخابات صورت گرفت میگوید که برای طبقه اناث بسطح ولسوالیها و قریه جات والیت ارزگان اخذ کارت رای دهی امکان پذیر 

تهدید طالب ها وهمچنان  –ج شان بخاطررسم روا -اجازه ندادن فامیلهای شان -نبودن امنیت -بی سوادی -نبوده بخاطر نبودن شرایط

که کاندیدان شورا ی والیتی البته »***«و  –»***«  -»***«انیس گل امینی کاندید شورای والیتی میگوید که درباره سند تحصیلی 

اشد و از ازطبقه اناث میباشد به کمیسون شکایات در کابل شکایت کردم که انهااصالً  بی سواد میباشد و سند تحصیلی آنها جعلی میب

 ادارات تقاضا دارم که اسناد انها را خوبتر بررسی نماید.

 

مصاحبه با ضیاگل حسن زاده، مسئول بخش زنان ستاد انتخاباتی داکتر »والیت هرات چنین تذکر بعمل آمده  31/3131در گزارش تاریخ /

زنان در هر پنج ولسوالی نیمروز و حتی قریه های  خانم حسن زاده گفت که برای»چنین تذکر بعمل آمده  صورت گرفت عبداهلل در نیمروز

 «.اطراف شهر زرنج از طرف مخالفین مسلح دولت مشکل امنیتی وجود دارد و کمپاین انتخاباتی صورت گرفته نمی تواند 

گوید که وی به کاندید شورای والیتی در ننگرهار می "رفیع"حمیرا »والیت ننگرهار چنین تذکر بعمل آمده  33/3131در گزارش تاریخ /

وی زاد ومطمئن دایر کند. آنسبت محدودیت های فرهنگی نمی تواند در اکثر جاها رفته و یاهم برای زنان جلساتی را در یک فضای 

میگوید که برای مبارزات انتخاباتی خویش صرف به مراکز پنج ولسوالی)خیوه، کامه، بهسود، سرخرود ورودات( رفته میتواند و بجز از 

میگوید به طور عموم از ان مردم ترس دارد که اوولسوالی ها به مراکز سایر ولسوالی ها ونه هم به سایر ساحات انها رفته نمیتواند.همین 

 مخالف پروسه انتخابات میباشند) طالبان مسلح وسایر افراد مسلح مخالف دولت(.
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بت نام والیت پکتیا، کارمندان زنانه موجود نیستند، ثراکز زنانه در م»چنین تذکر بعمل آمده پکتیا  والیت 33/3131در گزارش تاریخ /

ازینرو بسیاری از زنان نمی خواهند که به مراکز رای دهی بروند و رای خویش را استعمال کنند. کاندیدان زنانه میگویند که در مرکز رای 

 هی شرکت نخواهند کرد.رای د روز دهی کارمندان زنانه وجود ندارد، انها میترسند که اکثرا زنها در

 نگرانی :

 یک سلسله مشکالت  دیگر نیز در برخی والیات نگران کننده گزارشده است تهدید، جانبداری عالوه بر وضعیت امنیتی دشوار، 

ندیدان لت کوب و تهدید نموده بعضی از افراد، پاره نمودن عکس های بعضی از کاندیدان توسط افراد ناشناس ویا توسط برخی از کا مانند

رقیب، عدم سواد کافی بعضی از کاندیدان، عدم دسترسی به گرفتن کارت رای دهی از اثر ازدهام زیاد مراجعین در سایت های مرکزی 

بعضی ازوالیات، عدم توزیع کارت رای دهی برای زندانیان، عدم همکاری امنیتی برای کاندیدان دربرخی ازوالیات عدم آگاهی برخی ازمردم 

چنانچه این نگرانی ها درگزارشات اخیر به طور واضح انعکاس داده  ت ازجمله نگرانی های است که مردم در انتخابات پیشرو دارنداز انتخابا

 شده است.  

در نخستین شب مبارزات انتخاباتی، ستاد انتخاباتی یک تن از »چنین تذکر بعمل آمده بلخ  والیت 37/31/3131گزارش تاریخ در 

نظری یک شهروند مزار شریف را شدیداً لت کوب نموده و وی را تهدید نموده است. »***« الیتی والیت بلخ، به اسم کاندیدان شورای و

زمانیکه تیم مبارزات انتخاباتی این کاندید پوستر های او را بر دیوار منزل شخص مذکور نصب میکرد، صاحب منزل مانع نصب تصویر شد، 

شخص مذکور را لت و کوب نموده و شدیداً مجروح ساخته اند. این شخص شکایت خود را »***« ی و بعد از آن تیم مبارزات انتخابات

منتظر  37/31/3131رسماً به کمیسیون مستقل انتخابات درج نموده است، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که امروز به تاریخ 

تا به شکایات رسیدگی نماید. همچنان در همین گزارش تذکربعمل آمده رسیدن کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی از مرکز میباشد، 

شهروندان والیت بلخ برای دریافت کارت رای دهی هنوز هم روز ها انتظار می کشند اما موفق به گرفتن کارت رای دهی نمی  »است که

 «شوند، که در این میان زنان نیز شامل میباشند. 

 

 
 

 

بخش ازگزارش تاریخ  که در بعضی از مناطق مردم از پروسه انتخابات آگا هی کامل ندارند چنانچه در در برخی ازموارد دیده شده

با یک نفر از مراجعین از قریه مهراباد که غرض اخذ کارت رای دهی امده بود مصاحبه »چنین تذکر بعمل آمده  پکتیاوالیت  30/31/3131

نموده حتی اگاهی نداشت که کاندیدان ریاست جمهوری و شورای والیتی چی معنی دارد   نمودم میگوید که خبر ندارم کیها خود را کاندید

میگوید که کارت را بخاطر میگیرد وقتیکه از خانه به طرف شهر ترینکوت میایم هر وقت پولیس میگوید تذکره و اسناد دیگری که هویتم 

 کل که با پولیس در وقت تالشی دارم رفع گردد.را نشان بدهد میپرسد حاال میخواهم این کارت را بگیرم تا از مش
 

ریاست جمهوری گل اغا شیرزی وعبدالسال م نماینده والیتی »چنین تذکر بعمل آمده  ارزگانوالیت 31/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

همه آنها ازطرف شب  عکسهای کاندیدان را که مایان نصب کرده ایم صورت گرفت ایشان گفتندکاندیدریاست جمهوری داکترعبداهلل 

مصاحبه ای که با دونفر ازمراجعین اخذکارت رای دهی در توسط افراد ناشناس تخریب میشود که مایان قومندانی رانیزخبردادیم.

درمرکزثبت نام هر یک طالب خان ازقریه سولی مرکزارزگان و محمدسلیم ازقریه مراباد مرکزارزگان صورت گرفت ایشان اظهار داشتند. 
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انتخابات بکلی معلومات ندارند که چند نفرکاندید ریاست جمهوری است ویا چند نفرکاندید شورای والیتی است. فقط مگفتند که  درباره

 ملک علی محمد برایشان گفته که بروید وکارت راگیری بگیرید  و یا هم در عوض تذکره از این کارتها استفاده مینمایم. 

 ارت رای دهی مصاحبه با یک نفر از مراجعین اخذ ک

 

چنین تذکر بعمل آمده  نیمروزبخش ازگزارش ماه حوت والیت  در

درمصاحبه با حاجی محمد نبی، مسئول عمومی کمپاین انتخاباتی استاد »

سیاف در والیت نیمروزصورت گرفت.آقای محمد نبی گفت که افرادی 

ناشناس به بچه های خورد سال را پول می دهند تا عکس های استاد سیاف 

را پاره کنند حتی او به من فیلمی را نشان داد که اطفال خورد سال می 

گفتند که فردی موتور سوار به آنها را پول داده تا عکس های استاد سیاف را 

پاره کنند.او همچنان گفت سایت های معرفی شده در والیت نیمروز مشکالت 

ا نمی توانند امنیتی فراوانی دارد که حتی نیروهای نظامی در بعضی سایت ه

حضور پیدا کنند و بعضی از سایت ها در خانه ی شخصی چندین تن از 

دولتی ها و کاندیدهای شورای والیتی قرار دارد، اگر این موضوعات پیگیری 

 نشود نشانه ی تقلب تلقی خواهد شد. او عنوان داشت که مستنداتش را بعداً ارایه خواهد داد.

اخذ لیست نامزدان شورای والیتی و آدرس ستادهای انتخابات ریاست کمیسیون انتخابات نیمروز ودیدار و هماهنگی با رئیس 

جمهوریهماهنگی برای دیدار از سایت های اخذ کارت رای دهی وهمچناندر مورد اینکه زندانیان نیمروز کارت اخذ کرده اند جواب 

آقای حکیمی گفت که اگر از زندان عنوانی آنها تعداد کسانی که واجد شرایط رای دهی هستند مکتوبی ارسال شود کمیسیون منفی بود. 

مسئول زندان بادغیس در »دیدار که با مسوول زندان نیمروزصورت گرفت وی گفتو دراو حتماً با دفتر مرکزی در میان خواهد گذاشت.

تن آنان زن بودند واجد شرط رای دهی هستند. مکتوب  30نفر که  113نوشت و تعداد  حضور من به کمیسیون انتخابات نیمروز مکتوب

به کمیسیون ارسال شد و رئیس کمیسیون انتخابات نیمروز گفت که موضوع را از طریق ایمیل با دفتر مرکزی شان در میان گذاشته است. 

 کاپی مکتوب در نزد من موجود است.

مسئول کمپاین داکتر عبداهلل در والیت نیمروزصورت گرفت.آقای احمدی به دلیل حضور طالبان در  مصاحبه با حاجی سخی احمد امیری،

ولسوالی های دالرام، خاشرود و چهار برجک وضعیت امنیتی آنها را نامطلوب دانست.آقای احمدی از اینکه قوماندانی امنیه ی نیمروز در 

فت که به قوماندانی مراجعه کرده تا امنیت کمپاین آنها را بر عهده بگیرد ولی تأمین امنیه آنان توجهی نمی کند گالیه داشت. او گ

قوماندانی در جواب گفته که امنیت را باید خودتان بر عهده بگیرید. بروید اسلحه بیاورید که برایتان ثبت کنیم. احمدی گفت که من 

 شخصاً اسلحه ندارم و از اینکه اپوزیسیون دولت هستیم امنیت نداریم.

والیت قندهار  37/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در»والیت قندهار چنین تذکر بعمل آمده  37/31/3131بخش ازگزارش تاریخ  در

تعداد زیادی  توزیع کارتهای انتخاباتی که در ناحیه شش والیت کندهار موقعیت دارد در مرکزاست: در این هفته  چنین تذکر بعمل آمده

اما بدبختانه کارتهای رای دهی را بدست  کرده بودند و منتظر باقی ماندند،برای اخذ کارتهای رای دهی مراجعه  (رنف 144تقریباً ) از مردم

 وردند.یان

صورت کارت  کارت مالقات صورت گرفت، آنها در مورد کارتهای رایدهی به مردم گفتند که توزیع توزیع مسولینبا در جریان نظارت، 

ول توزیع ئعبدالهادی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در کندهار تماس تلفونی برقرار شد، آنها اظهارات مسآقای  بامیگیرد، اما بعداً 

 .می باشیم از کابلرسیدن آن شده است و ما منتظر ختم کارت  توزیع که کارتها حاال توزیع نمیشود، مواد ندو گفت ه کارتها را رد کرد

 

 حقوق سیاسی زندانیان است 
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که رئیس  موضوع مهم حقوق سیاسی زندانیان است»والیت هرات چنین تذکر بعمل آمده  14/33/3131گزارش تاریخی دربخش از 

ساحوی کمیسیون اظهار داشت که در گذشته از آنان یک تیم سیار به مدت یک هفته در زندان هرات ثبت نام به عمل می آوردند ولی در 

. به گفته ی رئیس ساحوی کمیسیون انتخابات چنین هدایتی به او داده نشده است که این این انتخابات تا کنون کاری انجام نشده است

 موضوع را پیگیری کند.

 نیروهای مسلح غیرمسئول وتاثیر آن بر انتخابات

احزاب  دهد که با وجود وابستگی این افراد به مقامات مسئول دولتی وهای نیروهای مسلح غیرمسئول نشان میگزارشات رسیده از تخطی

باشند. این مسئله به خصوص در مناطق ناامن دارای اهمیت ویژه سیاسی، آنها توانمندی تاثیرگذاری بر انتخابات و نتیجه آن را دارا می

طرف وجود داشته و از سوی دیگر زمینه تخطی و تقلب به نفع های بیباشد؛ زیرا که در این مناطق کمترین میزان نظارت ارگانمی

های رای دهی در روز انتخابات کماکان وجوددارد. وجود ها بر صندوقشود که نفوذ این گروهبینی میباشد. لذا پیشص باز میکاندیدی خا

دهندگان و کاندیدان و زیرسوال رفتن حقوق سیاسی آنها در جریان پروسه نیروهای مسلح غیرمسئول باعث ایجاد فضای ناامن برای رای

یت غور گزارش شده است که برخی نیروهای مسلح غیرمسئول در منطقه باعث تهدید پروسه انتخابات و اعمال گردد. در والانتخابات می

اند . تقریبا تمامی افراد مصاحبه شونده از تخطی این نیروها از اصول و حقوق سیاسی افراد خبر داده3اندجانبداری به نفع کاندید خاص شده

گوید که درتمام ولسوالی های والیت غور اند. رییس شورای والیتی غور میجاری اظهار نگرانی کردهو نسب به تاثیر آنها بر انتخابات 

وگذار افراد کمیسیون ]انتخابات[ بسیار مشکل می باشد، زیرا که کارمندان ثبت نام از طرف خصوصا پسابند، دولینه، چارسده، گشت

ت فعلی غور اگر دولت جلوی افراد مسلح غیرمسئول را نگیرد در انتخابات آینده افزاید که اما با وضعی**** تهدید شده بودند. وی می

کندکه در ولسوالی تگاب این والیت درهر خانه .همچنین قومندان امنیه والیت کاپیسا ادعا می1باعث ایجاد مشکالت زیادی خواهد شد

                                                           
 افراد و مقامات در این والیت چنین بیان داشتهاند: 1

را تهدید نموده  كمیسیون انتخاباترسانه نماینده: بلي. درحدود یك ماه قبل ازطرف قوماندانهاي بعضي قریه جات خط روان كرده بودند و 

 بودند. )!(

درانتخابات گذشته در مناطق مرغاب، پسابند و دولینه، كارمندان ثبت نام كمیسیون انتخابات ازطرف افراد مسلح »رییس شوراي والیتي: 

جود دارد، خصوصا ها مشکالت جدي وغیرمسول تهدید شده بودند كه به نفع ایشان كاركنند. درتمام واحدهاي اداري غور به استثناي ولسوالي

 «باشد.ها زیاد ميهاي كاندید در شوراي والیتي اخطارهاي تلفوني ازطرف افراد ناشناس براي خانمبراي خانم

مردم شویج به خواست نیروهاي مسلح غیرمسئول در آن منطقه مجبور شده اند  كه به كاندید مورد نظر آنها راي دهند. »كاندید شوراي والیتي: 

ان كمیسیون مستقل انتخابات توسط اشخاص و افراد زورمند منطقه و نیروهاي مسلح غیر مسئول مانند **** در ولسوالي هاي همچنین كارمند

 هاي همجوار به كسي كارت ندهید.مربوطه شان تهدید شده اند كه فقط به مردم منطقه ما كارت بدهید و به قریه

 

 مصاحبه با رییس شوراي والیتي غور.1
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دهد که دو کارمند ما از میسیون انتخابات والیت غزنی خبر می. رییس دفتر والیتی ک3باشدسالح وجود دارد که یکی از عوامل ناامنی می

 .1ولسوالی واغذ مورد تهدید تلفنی از سوی افراد ناشناس قرارگرفته است که این کارمندان ما مجبور شده اند از وظایف خو استعفاء دهد

 پیشنهادات

الت امنیتی، منطقوی، محیط و موسمی باعث آن گردیده بر طبق گزارشات که از والیت مختلف رسیده است معلوم گردیده است که مشک

محروم خواهند گردید مانند محروم شدن مردم ولسوالی گیزاب  3131حمل  36که برخی ازمردم دروالیات مختلف ازحق رای در انتخابات 

خابات با در نظرداشت مشکالت والیت ارزگان وبرخی کثیر ازمردم والیت بدخشان که ازحق راید محروم گردیده است بنابر کمیسیون انت

فوق که امکان حل آن موجود است برنامه های عاجل اتخاز نماید زیرا زمان بسیار محدود است.  بنا براین ضرورت است که کمیسیون 

 مستقل حقوق بشر افغانستان  پیشنهادات زیر را مطرح می نماید.

ایط رای دهی در تمام مناطق کشور باید بتواند به مراکز رای انتخابات باید در سراسرکشور برگزار شود وشهروندان واجد شر .3

 دهی دسترسی داشته باشند.

 انتخابات باید بصورت شفاف و قانونمند برگزار شود  هیچ نیروی بر آن تاثیر نگزارد. .0

کارت  در ولسوالی های دور دست  بعضی ازوالیات مانند بدخشان وولسوالی های که  تا حال نظربه مشکالت محیطی درآن .1

توزیع نگردیده است مانند ولسوالی گیزاب والیت ارزگان، هرچه زود تر کارت رای دهی توزیع گردد. تا این مردم از حق سیاسی 

 شان محروم نمانند.

 رای دهندگان فارغ از هر گونه فشار ویا محدودیت، آزادانه بتوانند به کاندید مورد نظر خود رای دهند. .4

ه از جانب مخالفین مسلح دولت به پروسه انتخابات متوجه است، ایجاب مینماید تا ارگانهای امنیتی با در نظرداشت تهدیداتی ک .1

دولت غرض بلند بردن روحیه مردم بمنظور شرکت فعال در انتخابات ، برنامه ها و تدابیر پیش گیران خویشرا ازطریق رسانه 

 شوند. های همگانی بیشتر انعکاس دهند تا مردم از امنیت خویش مطمئن

 

مشکالتی که از ناحیه کمبود کارمندان زن در بعضی از مراکز رایدهی در عده ای از والیات موجود است، این خال میتواند از  .6

طریق درخواست کمیسیون مستقل انتخابات به ریاستهای امورزنان ونهادهای جامعه مدنی والیات مربوطه صورت گیرد تا این 

 معضل مرفوع گردد.

 

وضعیت امنیتی رو به وخامت در کشور، ارگانهای امنیتی دولت باید بیش از تدابیری امنیتی که قبآل به مردم از  با توجه به .7

 موجودیت آن اطالع داده اند، در روز انتخابات تدابیر ویژه روی دست گیرند.

 

                                                           
وي ميافزاید كه ما در تگاب  درحدود 933 نفر مجرم داریم كه مربوط به قضایاي قتل هستند. همچنین آنها درولسوالي تگاب ، نجراب و كوهبند جمعاً 933 1

التي كه از طرف ما مكنند و درموقع حباشند. آنها به قسم علني از سالح خود استفاده مينفر بوده و با استفاده از سالح دست داشته شان در پهلوي طالب مي

كنند.گیرد، سالح خود را مخفي ميباالي آنها صورت مي  

 وي عدم آزادي گشت وگذار را به دلیل وجود گروه طالبان ومخالفین دولت ميداند،مثل ولسوالي ناهور.1


