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 مقدمه

قدرت حکومت اراده مردم  أمنش و اساس» :که چنین مشعر استاعالمیه جهانی حقوق بشر 12مطابق بند سوم ماده 

انتخابات باید عمومی  .طور ادواری صورت پذیردبه روی صداقت و د که ازشو است باید به وسیله انتخاباتی برگزار

 برای«مین نماید.أی را تأانجام گیرد که آزادی ر یا طریقه نظیر آنی مخفی أبا ر ت باشد وبا رعایت مساوا و

که باید  استامنیت سرتاسری  ،این شرایط که یکی از فراهم شودباید شرایط مناسب  ی،آوردن چنین آرمانبر

حقوق سیاسی در  برتر نظارت های نظارتی پروسه ثبت نام مرحله سوم دففتهیا، ینابربنا د.شومین أتوسط دولت ت

در برخی از  امنینا ،درنتیجه ،استکننده ت امنیتی در برخی والیات نگرانیوضع دهد کهپروسه انتخابات نشان می

عدم انجام  سبب نگرانی و ی،چنین وضعیت است وشان شده ها باعث عدم دسترسی مردم به حقوق سیاسیولسوالی

مراکز ثبت نام و  تاها ، دوری راهبر چالش امنیتی. عالوه گرددشده آن مینیمراحل تعی پروسه انتخابات در

افزایش که بنا به بهبودن مراکز ثبت نام و نبود وسایل ترانسپورتی و فقر اقتصادی روها و دوربودن  راهالعبورصعب

های تواند بر روندکه می تای اسهای عمدهچالش از مواردی این خور تعمق است.در ،های عایداتیامهنبود برن

 .دشوتلقی گذار تأثیر ،2939سال حمل 21شورای والیتی  ابات ریاست جمهوری وکاری در جریان انتخ

ی مواجه هایها و تهدیدت مختلف به دالیل گوناگون با چالشاپروسه انتخابات در والی ،گونه که اشاره شدهمان

ها دال بر اما نگرانی؛ رسدشرکت در این روند گسترده به نظر میهرچند که میزان اشتیاق مردم، برای  .باشدمی

 شان نیز وجود دارد.ها نسبت به حقوق سیاسیزیادی از آن احتمال محرومیت شمار

 امنیت

در برخی از  امنیچه نانچنا ؛شده استتوصیف کننده والیات نگراناز وضعت امنیتی در برخی  ،هاگزارش بر اساس

عدم انجام پروسه  شان شده که چنین وضعیت سبب نگرانی وعث عدم دسترسی مردم به حقوق سیاسیها باولسوالی

مراکز ثبت  ،خیل والیت پکتیکاجانی ولسوالی زرمت و در طوری که .گرددشده آن مینیمراحل تعی انتخابات در

توزیع کارت  برای ،وط مرکز گردیزساحه باالده مرب یک تیم سیار در و ده استشایجاد ن ،امنیت نبودنام به علت 

 دهی را ازیأر قطعه کارت 055خواست زور میه ب یشخص ،ده بود که حین توزیع کارتشدهی توظیف یأر
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دست به کشیدن اله ناریه نیز زده و آسیب به شخص آن  عمل وی شده وکارمندان بگیرد که کارمندان مانع 

 1.کارکنان نرسیده است

تخت و بندر با امن هلمند و ارزگان از طریق ولسوالی سنگطریق ولسوالی کجران با والیات نااز والیت داکندی 

ولسوالی پسابند والیت غور از طریق ولسوالی میرامور و شهرستان با ولسوالی اجرستان والیت غزنی و از طریق 

 امنیتی را هایچالش ،ین امرگزارش شده که هم .مشترک دارد هایمرز ،مرکز با ولسوالی گیزاب والیت ارزگان

 ءیات هلمند و ارزگان جزویژه مرزهای مشترک ولسوالی کجران با وال. این نقاط و بهمتوجه آن کرده است

حمالت گروه طالبان بر  کنونچه تا. چناناستترین نقاط مربوط به والیت دایکندی ترین و پرچالشپذیرآسیب

باغران والیت هلمند و ولسوالی چارچینه والیت ارزگان هماهنگی و ولسوالی کجران، بیشتر از مسیر ولسوالی 

سازماندهی شده است. ولسوالی کجران در طی سال جاری بارها حمالت گسترده نظامی شورشیان طالب را تجربه 

و ده و اگر اقدامی برای مهار وضعیت افزوهای انتخاباتی نیز در این ولسوالی ای که بر نگرانیمسأله ؛کرده است

ین نشدن انتخابات در نقاط زیادی از اربرگزااحتمال  ،نانه طالبان صورت نگیردکافگیری از تحرکات هراسپیش

لحظه بر ترس مردم افزوده و آنان را زیرا سایه مخوف جنگ، ترور و انفجار هر ؛رسدولسوالی بعید به نظر نمی

 2.کندمینسبت به شرکت در روند انتخابات دلسرد 

ختم  پولیس امنیتی در کوچ حامل کار مندان انتخابات وفالنی کوهستان والیت بدخشان یک موتر نوع ولسوال در

دونفر  ، یک پولیس وشان منهدم شده که براثر آن یک پولیس کشتههایحین باز گشت به طرف خانه ،روز

 ند.شوانتخابات شدیداً مجروح می دفتر زنکارمندان 

ش والیت بدخشان یک موتر نوع رنجر حامل چند نفر پولیس موظف امنیتی مرکز ترتیب در ولسوالی خابه همین

یکی  دهی این ولسوالی منهدم شده که براثر آن یک نفر پولیس کشته ویأرفتن به طرف مرکز ر دهی در حالیأر

 د.شوها شدیداً مجروح میآناز  دیگر

آن  که فعالً دراست ده شزات ولوازم انتخاباتی نابود ، تمام تجهیمنجان توسط طالبانسقوط ولسوالی کران براثر 

 3باشد.ولسوالی پروسه ثبت نام متوقف می

 دند وکرساحه بیرون  را ازکارمندان کمیسیون انتخابات  ،والیت کاپیسا در قلعه نو ولسوالی حصه دوم در

به  دند وششناسایی  ،ندکه به این عمل دست زده بود یافراد ند وکنقریه کارت توزیع ه در آن ک دنگذاشتن

ن یچنهم اند.ت خود به ما معلومات ندادهآها از اجراما تاحال آن ؛خبر داده شد اًقومندانی امنیه والیت کاپیسا رسم
                                                           
 گزارش تاريخ2931/8/1 شهر كرديز واليت پكتيكا1
 گزارش تاريخ2931/8/1 واليت دايكندي2
 گزارش تاريخ2931/7/95 واليت بدخشان3
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دهی یأمرکز توضیع کارت ر نبود امنیتبه خاطر ی یولسوالی السا نتوانستیم در ما» :گویندکارمندان کمیسیون می

 4.«شدج اخراتهدید از منطقه  نو ولسوالی حصه دوم کارمندان ما به زور و قریه قلعه در .کنیم باز

جدی  هاییها تهدیدولسوالیشود که در برخی از که از والیت دایکندی رسیده است معلوم می هاییطبق گزارش 

های نگرانی بندر و خدیر از ،تختهای اشترلی، سنگدر ولسوالی مسؤولهای مسلح غیروجود گروهوجود دارد. 

گرفته نبرخورد جدی با آن صورت شده و نکه مهم تلقی  ایمسأله ؛دوامدار دیگری در والیت دایکندی بوده است

های اشترلی و در ولسوالی مسؤولافراد مسلح غیر ،های دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشراست. بر اساس یافته

 .ندادهکرشان ص و مورد نظرمشخ نامزدیخدیر مردم را تهدید به حمایت از 

توزیع کارت  برایکز گردیز مربه ساحه باالده مربوط  والیت پکتیکا گزارش شده است که تیم سیار در از

 دهی را ازیأر قطعه کارت 055خواستزور میه ب یشخص ،ده بود که حین توزیع کارتشتوظیف دهی یأر

 هرچند است؛ دست به کشیدن اله ناریه نیز زدهشخص آن  ه وعمل وی شدبگیرد که کارمندان مانع کارمندان 

عدم  باعث تشویش وتواند میپروسه انتخابات  در های موجودنگرانی؛ ولی به کارکنان نرسیده است یآسیب

قول  از ولسوالی چغلچران والیت غور که از یچه درگزارشچنان .گردداشتراک مردم در انتخابات جاری 

در  ،های لعل و سرجنگل، تیوره، پسابند و ساغرجز ولسوالیهب ،عمل آمدهه ن انتخابات تذکر بکارمندان کمیسیو

یا در تعدادی از کارمندان  ،دهندگان به دلیل مشکالت محیطی و امنیتییأکارمندان ثبت نام ر ،هاسایر ولسوالی

چه در ولسوالی ، چناننداجدید استخدام شده ها کارمندانآن ه جایداده و ب ها تمام کارمندان استعفابعضی ولسوالی

در ولسوالی شهرک تمام  .ندااستخدام شدهشان به جایدو تن دیگر و داده  تولک دو تن از کارمندان استعفا

کارمندان جدیدی به جای آنان داده و  در ولسوالی دولتیار نیز تمام کارمندان استعفا ند.اداده کارمندان استعفا

تمام کارمندانش از طبقه ذکور بوده و اکنون نیز تیم سیار  های دولینه و چهارسده قبالًو در ولسوالی نداشدهاستخدام 

کارمندان  ،در ترکیب تیم سیار زنکارمندان  به جایو در مرکز والیت غور )چغچران( نیز  مردان استهمگی از 

                                                           
  گزارش تاريخ2931/7/95 واليت كاپيسا4
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ن در مرکز والیت امراجع وجودده است. به خاطر استخدام شده و از زنان کسی حاضر به کار در تیم سیار نش مرد

های سیار فعال بسته شده و تیممراکز ثبت نام  ،هاغور، تنها مرکز ثبت نام زنانه فعال نگهداشته شده و در ولسوالی

 5ده است.ش

مواجه  هاییها و تهدیدگونه که اشاره شد، پروسه انتخابات در والیت دایکندی به دالیل مختلف با چالشهمان

های دال بر رسد، اما نگرانیباشد، هرچند که میزان اشتیاق مردم برای شرکت در این روند گسترده به نظر میمی

ترین آمار چه بر اساس تازهشان نیز وجود دارد. چنانها نسبت به حقوق سیاسیزیادی از آن احتمال محرومیت شمار

 05555دفتر والیتی کمیسیون انتخابات، هم اکنون بیش از  ن کمیسیون حقوق بشر ازاآمده توسط ناظردستهب

صد آن را در 88بیش از  ،اند که از این میاندهکردهی اخذ هزار نفر واجد شرایط در نقاط مختلف کارت رأی

های مختلف در شورای مرد( از ولسوالی 19خانم و  28نفر ) 77تعداد  ،به این ترتیب .دهندها تشکیل میخانم

 اند.شده نامزدی والیت

سفر و  ،ساحات و محالت مختلف والیت دایکندی بهشده اد زمانی تعیینیعهای سیار مطابق با مکه تیمرغم آنعلی

این پروسه را در  گیری موفقانهها، پیاند، اما وجود برخی مشکالت و نارساییدهکردهی توزیع به مردم کارت رأی

 ،هاولسوالی صورت عموم در همهنیکی و کمبود امکانات مورد نیاز بهکت تدایکندی به چالش گرفته است. مشکال

های ترین نگرانیاکنون در شمار جدیهم ،های والیت دایکندیی در برخی از ولسوالیومشکالت امنیتی و ج

 6آید.موجود به حساب می

ده شهنوز ثبت ن ق سیاسی تاحقواز گرچه تخطی »: والیت فاریاب ولسوالی المار چنین گزارش رسیده است از

توان ن را میشاگرفتنگروگان ولسوالی المار و تن ازکارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در اما ربودن دو ؛است

                                                           
 گزارش تاريخ2931/8/1 چغچران واليت غورا5
 گزارش تاريخ2931/7/95 واليت دايكندي6
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 ،تهدیدات طالبان ها ونآربودن  چون بعد از ؛دانست شانحقوق سیاسیبرای دسترسی مردم به جدی  یتهدید

 در ده استکرمحل تهدید  طالبان در یکماه است که مسدود شده و از ی بیشتراین ولسوال توزیع کارت ثبت نام در

تاریخ در این ولسوالی  در ،طرف دیگر از و تن را به قتل خواهند رساند این دو ،ثبت نام صورت بازشدن مراکز

به وقوع یدی شدغویلی زدوخورد قره مرشکار و ،گوپی هایقریه طالبان در بین نیروهای دولتی و ،3/8/2931

 گونه واقعات تهدید واین .ده استشتخریب منازل نیز  ملکی و شدن افرادمجروح به کشته و پیوست که منجر

 خصوصبه وجود دارد،ها ولسوالیاز بعضی  امنی درنا .آیندبه شمار میحقوق سیاسی  ی جدی ازهایتخطی

به گفته رییس والیتی  نظر است و توقفکه م ستایکما  ولسوالی المار که پروسه توزیع کارت ثبت نام بیش از

 که طالبان تهدید کرده است دراین اما از ؛استخدام شده است یکارمندان جدید ،کمیسیون مستقل انتخابات

 توزیع کارت ثبت نام در ،تن را به قتل خواهند رساند این دو ،دشو ثبت نام مجدداً آغازت که توزیع کار یصورت

 7«.متوقف استان چنهماین ولسوالی 

قسمت  ولسوالی المار و جنگ در .افزایش یافت ماه قوس مشکالت امنیتی است که در ،اما یگانه نگرانی مردم

 از هاولسوالیاین  صد فامیل درحدود شش طالبان سبب شد که در بین نیروهای دولتی و ولسوالی قیصار

 میمنه و حومه شهر سسه اکتید درؤشش تن کارمند مشدن کشته ،طرف دیگر از شان متواری شوند وهایقریه

ن را یک آ ده است وکر نگرانی مردم را چند برابر ،قیصار المار و مسیر سازی درسرک رفتن یک انجنیرازبین

 8.نندکمیتلقی برابرحقوق سیاسی  تهدید جدی در

های سرپرست گفتهطبق  ده وگزارش رسیاساس  رب»: والیت غور ولسوالی چغلچران چنین گزارش رسیده است از

سنگ ولسوالی در ساحه میان خاک آرگ و غنده ایدر اثر انفجار ماین کنار جاده» کمیسیون انتخابات در غور

سه تن از کارمندان کمیسیون انتخابات )دو کارمند و یک راننده(  ،21/8/2931تاریخ در دولینه والیت غور 

 .یستاز بین رفته و قابل استفاده ن شان تقریباًو موتر حامل استخوب  اند که وضعیت هرسه تن نسبتاًزخمی شده

افتد که ای است که برای کارمندان کمیسیون انتخابات در غور اتفاق میقابل ذکر است که این اولین حادثه

 حادثه دیگری برای کارمندان کمیسیون انتخابات اتفاق نیافتاده است.و  اشتهخوشبختانه تلفات جانی ند

                                                           
  گزارش تاريخ2931/8/20 واليت فارياب7
 گزارش تاريخ2931/3/11 واليت فارياب8
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د که در مناطقی که انراه انتخابات در والیت غور سر هایترین چالشمهم ،و طالبان مسؤولافراد مسلح غیر وجود

دهی وجود ندارد و یأامکان توزیع کارت ر ،، مانند ساحه پایین منطقه شهیدان ولسوالی دولینهطالبان حضور دارند

ن انتخابات در غور، ویبه گفته سرپرست کمیس .کنندت مداخله میدر پروسه انتخابا نیز علناً مسؤولافراد مسلح غیر

ها را آن های سیار را در مناطق تحت نفوذ خود برده ونحوی تیمبه ،هرکدام تالش دارند مسؤولافراد مسلح غیر

ن تیم سیار در ولسوالی دولینه والیت غور نظر به درخواست یچنهم .ددهی کننکارت رأیتوزیع  به مجبور

ولی طالبان با فرستادن  ؛دشو اند که در آن ساحه کارت توزیعباشندگان ساحه پایین منطقه شهیدان تصمیم داشته

 9«دهندگان در آن ساحه شده است.یأپیامی به کارمندان انتخابات، مانع ثبت نام ر

مرکز غور،  ،مناطق مرغاب و غلمین مربوط به چغچران ،قرار اظهارات سرپرست کمیسیون انتخابات در غور

کورگین، شمرغ و چهارقدق مربوط به ولسوالی چهارسده، ساحه جنوب ولسوالی تیوره، ساحه کاکری و سینی 

ر شهیدان غوری مربوط ولسوالی شهرک و منطقه سیاهچوب و ساحه آخِولسوالی پسابند، منطقه سرطیده و اهلل

دهی ثبت نام یأن  شرایط رااز واجداند نتوانسته ،طالبان وجوداز مناطقی است که به دلیل  ،مربوط به ولسوالی دولینه

 شد.10در این مناطق انتخابات نیز برگزار نخواهد کنند. احتماالً

سایت )چک، جغتو، دایمیرداد و سیدآباد(   8والیت این  در»: وردک  چنین گزارش رسیده استوالیت میدان از

طریق  ازبه این واحدها، زن وجود ندارند و اکماالت و انتقاالت  واحد اداری کارمندان 8بوده در این فعال نیمه

طور علنی به هتوانند بمشکالت و تهدیدهای امینیتی نمی خاطرمردم به  گیرد وهوایی توسط هلیکوپتر صورت می

 ته وداش های ولسوالی قرارها در داخل تعمیرچون این سایت کنند؛دهی مراجعه یأها جهت اخذ کارت راین سایت

 کنند در کنار آن اگر خواسته باشندمنظور انجام کارهای دیگر دولتی به ولسوالی مراجعه میهکه مردم بزمانی

وضعیت نهایت متشنج  خاطرند به کنها دریافت دهی را نیز در محوطه تعمیر آن ولسوالییأهای رتوانند کارتمی

ن دولت متوجه پروسه انتخابات امستقیم از جانب مخالفغیر،  تهدیدهای مستقیم و کوردامنیتی در والیت میدان

الذکر ولسوالی فوق 8در  خصوصبه ،ندکندهی مراجعه أیاخد کارت ر برایطور آزادانه هبتوانند ، مردم نمیاست

که من  زمانیرسید، در مدتعادی به نظر میامنیتی غیر در مرکز والیت نیز وضعیت شد،مشاهده که  طورآن و

د شن دولت فیر میامرتبه صدای اصابت راکت در اطراف شهر به گوش رسید که از جانب مخالفچهار ،جا بودمآن
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در داخل رفت انتظار می لحظهدند و هرکرگذار میودلهره گشتو با  یتعداد بسیار محدودو مردم در داخل شهر 

 11«مساعد نیست.منظور آگاهی عامه نیز های اجتماعات بزمینه بر ی،چنین وضعیتدر  رخ دهد. یواقعه دلخراششهر 

یک واحد اداری  در»: خیل چنین گزارش رسیده استقریه شیرخان ،والیت کاپیسا ولسوالی حصه اول کوهستان از

غان و افغانیه ولسوالی ، پچهکالن چون دره ین مردم مناطقیچنهم، ( کارمندان زن وجود ندارندولسوالی تگاب)

اختالفات  خاطرن دولت و ناامنی و مناطق طربت و درنامه ولسوالی بولغین به اتهدیدهای مخالف خاطرب به نجرا

 ،قرار اظهارات عبدالمتین صافی) شوندکه از طرف مقامات دولتی حمایت می مسؤولالبینی افراد مسلح غیرذات

اراکین  ی ازتعداد: قومندانی امنیه والیت کاپیسااپراسیون  آمر ،یس مالی و اداری والیت کاپیسا و اسداهلل حمیدییر

ند( مردم این کنتسلیح می اهای متخاصم را تجهیز و حتدر ناامنی این مناطق دست دارند و جناح پایه دولتبلند

یس دفتر والیتی والیت یکه قرار اظهارات رنآبا وجود  .نددریافت کندهی یأهای رتوانند کارتمناطق نمی

دهی به یأهای رده و خواستار توزیع کارتکرسفیدان منطقه درنامه به دفتر آن کمیسیون مراجعه ریش ،کاپیسا

های یسیون انتخابات به کمک نیروهای امنیتی آن والیت قادر به انتقال کارتمکولی  ؛اندمردم آن منطقه شده

 «دهی نشده است.یأر

 ولسوالی شهدا در اهالی مرکز والیت بدخشان و»: است والیت بدخشان ولسوالی شهدا چنین گزارش رسیده از

ولی  ،گان راضی بودهدهندیأر ، از روند توزیع کارتن دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشرامصاحبه با ناظر

یس دفتر یاین معضله با ر .ها عنوان کردندبودن راهالعبورصعب ، و، سردی هواناامنیترین مشکل خویش را عمده

والیتی کمیسیون  به خدمات دفتر ترین مشکل در عدم دسترسی مردمعمدهو او شد  میان گذاشته درانتخابات 

که از امنیت کامل  یکارمندان این دفتر را به مناطق وی، به گفته .امنی عنوان کردنامربوط به مستقل انتخابات را 

از  ،مشکالتاین با درنظرداشت  ،خصوص زنانهب ،امنالی مناطق نااه اکثر ؛ بنابراین،کننداعزام نمی ،خورد نیستندبر

 «اند.دهش دهی محرومیأگرفتن کارت راز 

 .عمده فراراه پروسه انتخابات است یمشکالت»: شهر چاریکار چنین گزارش رسیده است ،والیت پروان از

و  وجود داردوالیت پروان  (ه صافیهای سیاگرد، شینواری و کوولسوالی) واحد اداری 9تهدیدهای امنیتی در 

مین امنیت کارمندان و دفاتر خویش أکاری پولیس در قسمت تن دفتر والیتی کمیسیون انتخابات از کممسؤوال
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 ،کمیسیون مورد سیون انتخابات گفت که عملکرد پولیس دریدفتر والیتی کم مسؤول ،. در این زمینهشکایت دارند

مین امنیت أت برایما از پولیس  ،مندینیاز ر اساسب ،طور مثالهب ؛است ی همراهتفاوتبی با ،دکنکه ایجاب می طورآن

به سرباز  0فقط ها ولی آن ؛دیمکرتقاضا نفر سرباز  21 ،مراکز ثبت نام راینفر سرباز و ب 15 ،دفتر والیتی خویش

که کارمندان کمیسیون از یک ساحه  زمانی ،نیمچنه ،ندکردبه مراکز ثبت نام ارسال نفر سرباز  1،1دفتر والیتی و 

ها با ، آنپرسندند و در مورد چگونگی امنیت مسیر راه ساحات مورد نظر از پولیس میکنبه ساحه دیگر سفر می

را به ساحات مورد نظر همراهی  کارمندان ماکه ، بدون اینجود نداردمشکلی و گویند که بروید هیچتفاوتی میبی

 .کنند

پذیریم که ما می» :گفتوی در پاسخ  ،ی قوماندانی امنیه والیت پروان در میان گذاشتمیآمر جنابا این مشکالت را 

به کمیسیون انتخابات هم ولی با آن ،کمبود تشکیل و پرسونل مواجهیم اما ب ،د و در حقیقتدار یپولیس نواقص

  «.کنیممین أها را تدهیم که امنیت آناطمنان می

ن باشند ئها باید مطم، آند که به ساحه مورد نظر شان بروندیوگمیها به آن پولیس که زمانیواقعیت این است که 

 12«.ندییت خویش پاسخگومسؤول دربارهکه پولیس 

از مرکز  ترینیدرقسمت پااین ولسوالی ) در :گزارش شده استولسوالی کهمرد  ،بامیانوالیت  از  -2

آن مناطق آزادانه فعالیت  توانند درمؤسسات نمی ن حکومتی والؤو، مسدولت فعالیت دارندن امخالف ولسوالی(

دهی از سوی های آگاهیچند روز پیش تیم ن کمیسیون انتخابات والیت بامیان،الو، مطابق به اظهارات مسؤکنند

نتوانند دان وظایف خویش را این کارمن ،این امر باعث شده است ،انداین ولسوالی تهدید شده ن دولت درامخالف

تطبیق پروسه  و انجام است ممکن ،ندکنند اگر این روند ادامه پیدا کآنان تأکید میهند.صورت درست انجام دهب

ن قابل یچنجدی مواجه شود. هم هایتهدید ا، بمناطق شرقی ولسوالی کهمرد هاانتخابات در یک تعداد از قریه

والیات  چلمیش و مثل غندک و یامنمناطق نا شرق با والیات و ف شمال وذکر است که این ولسوالی از طر

 دهد.های امنیتی را افزایش میله احتمال چالشأسرحد است که این مسسمنگان هم بغالن و

های باشد، تیمامن میالذکر نا: قسمت شرقی این ولسوالی هم به دالیل فوقولسوالی سیغان والیت بامیان  -1

ن کمیسیون انتخابات( چند روز الومطابق به اظهارات مسؤ) میسیون انتخابات در این ولسوالی همآگاهی عامه ک
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ن الوند، مسؤکنباعث شده که این کارمندان وظایف خویش را ترک  هااین تهدید اند وپیش تهدید شده

ن در انجام پروسه شود که این کمیسیوچالش باعث می و هااند که ادامه این تهدیدکمیسیون انتخابات معتقد

 قسمت شرقی ولسوالی سیغان والیت بامیان به چالش جدی مواجه شوند. انتخابات در

ن اجلمیش در این ولسوالی جزئی از ساحه فعالیت مخالف : منطقه غندک ووالیت بامیان ولسوالی شیبر -9

منطقه ممنوعه کاری در  ن کمیسیون انتخابات این منطقه را فعالًالو، این امر باعث شده که مسؤباشددولت می

نه کارت انتخاباتی توزیع شده  هنوز نه تیم آگاهی عامه سفر کرده و این اساس در این منطقه تا رب نظر بگیرند و

 است.

، که دارد یامنیتی باالی هاخاطر تهدیده ب این دو ولسوالی : دروالیت پروان یپارساسرخ ولسوالی شیخعلی و

، روند هان این ولسوالیالوشده از مسؤولی قرار معلومات اخذ ،دکناند سفر ن نتوانستههمکاران دفتر ساحوی بامیا

های آگاهی عامه در محالتی به کار خویش تیم ،رمال فعالیت دارندطور نُهها بتوزیع کارت در مرکز این ولسوالی

خاطر ه (، بپارولسوالی سرخ ،منطقه پارسا ولسوالی شیخعلی و ،منطقه )دره کورچ دو در دهند ولیادامه می

است در آینده هم ممکن  کمیسیون انتخابات فعالیت ندارد و ن دولت، عمالًابلند امنیتی از سوی مخالف هایتهدید

 د. کن، روند انتخابات را مختل این تهدیدات

قسمتی  مناطقی چون غندک و جلمش که در ولسوالی شیبر و  چنین گزارش رسیده است که بامیانوالیت  از

مرغی که در سطح ولسوالی یکاولنگ به اسم سر ی دران منطقهیچنهم ،امنیموقعیت دارد و در سطح باالی نا

متوسط  قرار دارد و بنا به اظهار آمر امنیت دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان، بقیه مناطق مشکل 

 رد.رسد و پروسه طبق معمول جریان دامشاهده نمیه جدی ب

دهی خیلی یأهای رپروسه اخذ کارت مالستان والیت غزنی اشتراک زنان در های جاغوری، ناهور وولسوالی در

زنان  ده است که تعدادی ازشها به والیت غزنی باعث مسیر راه این ولسوالی های امنیتی درخوب بوده اما چالش

 ند.کن نامزدشوراهای والیتی  را در که خود ندانتوانسته

سایت به شمول مرکز  7تعداد والیت لوگر   یس والیتی والیت لوگر: دریر ،اهلل وردگمعلومات محترم نعمت رارق

 )چرخ وسایت  1 موجود است که از جمله آن به ازره پل علم، خروار، چرخ، محمدآغه، برکی برک، خوشی و

ازره، خروار، واحد اداری ) 8در  فته وخروار(  اکماالت و انتقاالت توسط هلیکوپتر از طریق هوایی صورت گر
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طور هتوانند بالت و تهدیدهای امینیتی نمیکمش خاطرمردم به  (  کارمندان زن وجود ندارند وبرکی برک چرخ و

 های ولسوالی قرارها در داخل تعمیر، چون این سایتکننددهی مراجعه یأاخذ کارت ر برایها علنی به این سایت

اگر خواسته  ،در کنار آن ،کنندمنظور انجام کارهای دیگر دولتی به ولسوالی مراجعه میهمردم ب که زمانی داشته و

 13.ندکنها دریافت دهی را نیز در محوطه تعمیر آن ولسوالییأهای رتوانند کارتمی ،باشند

ن ثبت نام امراجع جدی علیه کارمندان و هایدر ولسوالی دهراود تهدید

یا دهی یأثبت نام ر برایمردم محل در حین مراجعه  ی کهیموجود بود تا جا

 کردند.، با خود سالح حمل میمره خویشکارهای روز

 تاها مسیر ولسوالی است، آورنگرانی بسیاروضعیت امنیتی والیت ارزگان 

ومرور کارمندان دولت از عبور خطرات جدی مواجه بوده  و امرکز والیت ب

 14. تقبال از مرگ استاس ،واقعدر ،هاهاین را

 ولؤمسهای مسلح غیرگروه

ول در برخی از ؤمسحضور افراد مسلح غیر ،های جدی موجودها و نگرانییکی از چالش ،های اخیردر طی سال

سیاسی احزاب و شماری از وکال  باشد. این گروها که از حمایت و پشتوانهمیمختلف های والیت ولسوالی

چند گردد. هراعتمادی در بین مردم میموجب ایجاد فضای ترس و بیشان نانهکافهای هراسفعالیت، ندابرخوردار

ها برای پیوستن به ن گروهکردن ایمنظور تشویق و متقاعدرا به یهایصلح والیتی تالشهای کمیتهبا ایجاد که دولت 

امنی و کاهش میزان حضور این هار ناهای معطوف به مکه کوششاست، اما قدر مسلم این داده انجام صلح پروسه

 ثمر بوده است.ها ناکام و بیگروه
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به دلیل همجورای با برخی از والیات این والیت  در» :است رسیده دایکندی والیت که از یطی گزارش چهچنان

 است که در مرز بینبارها اتفاق افتاده  ،باشد و به این ترتیبپذیر میمانند غور، هلمند و ارزگان نیز آسیب یامننا

و گروه طالبان ول ؤهای مسلح غیرمسگروه و های کیتی و کجران با والیات هلمند و ارزگان بین پولیسولسوالی

های کیتی و کجران را با طالبان مسیر مواصالتی ولسوالی ،چه در دو مورد اخیردرگیری مسلحانه صورت گیرد، چنان

گیری این موضوع توسط دفتر محترم مرکزی و در کرده بود که با پیمسدود  والیات ارزگان و هلمند با کاشتن ماین

شده تصفیه و این مسیر دوباره بر روی مردم گشوده شد. گذارین وزارت داخله، نقاط ماینوالؤدادن مسجریان قرار

 ،اینوجود با  پردازند کهشان میهای کیتی و کجران از مسیر نامبرده به تأمین مواد غذاییباشندگان ولسوالی

 «سازد.لحاظ اقتصادی بر این مردم وارد میها و تبعات ناگورای را بهآسیب ،شدن این مسیرمسدود

ن والیتی، آمار دقیق از والؤنهادهای امنیتی و مسرا  والیت دایکندی ولؤمسها و افراد مسلح غیرهتعداد گرواگرچه 

در  مسؤولمعروف در قالب نیروهای مسلح غیر چند گروه و دستهاما  دهندارائه نمی مسؤولد مسلح غیرتعداد افرا

 والیت دایکندی حضور دارند.

 الف(( گروه وابسته به قوماندان -1

 )ب(گروه وابسته به  -2

 )ج(گروه وابسته به قوماندان  -3

 یکی از اعضای قبلی شورای والیتی )د(گروه معروف به پسران  -4

تخت و بندر و میرامور های سنگنده در ولسوالیکصورت پراز بهدیگر نی مسؤولگفتنی است که افراد مسلح غیر

 شده کمتر است.گرفته های نامها بر وضعیت موجود، در مقایسه با گروهگذاری آنحضور دارند که میزان تأثیر
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نکته جالب توجه این است که دولت محلی در طی : چه خواهد بود یافتهدامات انجامرویکرد دولت محلی و اق

ها برخورد کرده و حضور آنان در والیت دایکندی کارانه نسبت به این گروههای اخیر با یک رویکرد محافظهالس

دفتر والیتی کمیسیون را در عمل دست کم گرفته است، پرسشی که به پیچیدگی بیشتر این موضوع افزوده است. 

چنان نگرانی خود از حضور ه است، همها صورت گرفتگیری قضایای نقض حقوق بشر که توسط این گروهضمن پی

ها همواره این بوده که ربط مطرح کرده است، اما پاسخ این نهادرا با نهادهای امنیتی و ذی مسؤولافراد مسلح غیر

کید بر حمایت سیاسی ه با تأران این والیت همومسؤوالها نیست، گونه اقدام قانونی در این مورد در توان آنهیچ

 له را دشوار خوانده است.أها، برخورد قانونی با این مسری از وکال از این گروهاحزاب و شما

با پادرمیانی آقای نور  1331کمیته صلح والیتی، ریاست امنیت ملی و قوماندانی امنیه والیت دایکندی در سال 

ایشان  ،در نتیجه و انتقال دادشان از طریق هوا به کابل های سیاسیمنظور بررسی خواستهرا به الف(( قوماندان ،اکبری

جنرالی و  د. او با رتبهکرشان به پروسه ی صلح را اعالم رسمی پیوستن طی یک برنامه مسؤولنفر مسلح غیر 252با 

به عنوان قوماندان لوای شاهراه والیت فاریاب به دولت پیوست که مدت نزدیک به یک سال در کابل بود، اما اخیراً 

یس شورای صلح در والیت یشده از طرف دولت را نپذیرفته است. رتعیین نطقه برگشته و وظیفهایشان دوباره به م

باشد. از جانب دولت می هایشنشدن خواستهآوردهبر الف(( قومانداندلیل برگشت دوباره آقای  ،گویددایکندی می

که عنوان کرده بود: یکم اینش به پروسه صلح شرط پیوستنها را به عنوان پیشاین خواسته وسال گذشته ا

که به جمهور صورت گرفت. دوم اینیسید که این کار به دستور رکنسارنوالی فرمان تعقیب وی را لغو اعالم لوی

جنرالی و معرفی به عنوان قوماندان لوای شاهراه  رسمی دولتی داده شود که این کار با اعطای رتبه ایشان وظیفه

د که به دالیلی از جانب شوکه شماری از افراد مورد نظر وی از زندان رها د. سوم اینوالیت فاریاب نیز انجام ش

د که این خواسته هم از شولیون افغانی توسط دولت به وی پرداخت یم 43که مبلغ دولت پذیرفته نشد. چهارم این
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 ها را اختطاف و در بدلِ چند سال قبل تعدادی از فرانسوی الف(( قوماندانجانب دولت مورد اجابت قرار نگرفت. 

آنان را از بند رها کرد.  با  ،اسبق والیت ارزگان والیدرمیانی لیون افغانی از دولت و با پایم 43آوردن دستوعده به

شان را به مدیریت دایاگ قوماندانی امنیه والیت هایصلح پیوست و سالح به پروسه الف(( قوماندان ،اما ،اینوجود 

که توسط وزارت داخله در  های پولیساکنون با رینجرهم ،پس از یک سال الف( (قومانداند. دادایکندی تسلیم 

داند که به دوباره به ولسوالی خدیر آمده و در این کار دولت را مقصر می ،اختیارش قرار داده شده است

به اخاذی و تالشی  ،افته استاو که از سه ماه به این طرف در منطقه حضور مجدد ی ش توجه نکرده است.هایخواسته

و سایر  الف(( قوماندانحضور افراد مسلح وابسته به اما دولت محلی  ،در همین حال پردازد.های مردم میخانه

این موضوع را به هیچ صورت دلیلی بر  والیت دایکندی را قابل نگرانی نداسته و در مسؤولهای مسلح غیرگروه

ست که در اواخر هفته گذشته در یک درگیری مسلحانه بین افراد ا د. البته این در حالیداننبودن این والیت نمیامننا

 .نددشدو تن کشته و یک تن زخمی  ،)ب( و الف(( قوماندان

 )ب(و  الف() قوماندان درگیری مسلحانه بین دو گروه مربوط به

دو  ،جوی ولسوالی خدیردر منطقه سیاه)ب( و  الف(( قومانداناخیراً در یک درگیری مسلحانه بین افراد مربوط به 

زمانی آغاز  ،اسد 3و یک خرمن گندم آتش گرفت. این درگیری در تاریخ شدند تن کشته، یک تن دیگر زخمی 

سپس آقای منتظری در اختطاف و  الف() قوماندان توسط)ب(  د که شخصی به نام شجاعی از افراد وابسته بهش

را به گروگان گرفت. جنگ بین این دو گروه نزدیک به دو  الف(( قوماندانوط به دو تن از افراد مرب ،مشابه یاقدام

د. اداره والیت دایکندی برای بررسی این واقعه شهای امنیتی متوقف انجام با تالش ارگانروز ادامه پیدا کرد که سر

زاب سیاسی، جامعه مدنی، ت سومی متشکل از نمایندگان احأو قرار است هیکرد ت را به محل درگیری اعزام أدو هی

ی که با شرکت نمایندگان اند. در جلسهکنن برای بررسی بیشتر این موضوع به ولسوالی خدیر سفر اروحانیون و متنفذ
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ن و نماینده دفتر والیتی کمیسیون در اداره والیت اهای امنیتی، روحانیون، نمایندگان احزاب سیاسی، متنفذارگان

ها و نیروهای مختلف موجود در والیت الیت با تأکید بر طرح اجماع اقشار، گروهد، والی وشدایکندی برگزار 

 گفت گزینه ،)ب(و  الف() قوماندانله أویژه مسبه ،مسؤولهای مسلح غیردایکندی برای حل معضل حضور گروه

حال قرار است تا چند زیرا تبعات ناگواری در پی خواهد داشت. با این  ؛له نیستأدادن به این مسجنگ راه حل پایان

ند تا کنبه ولسوالی خدیر سفر  ،های اطراف درگیر منازعهمنظور بررسی خواستهظف بهوروز دیگر کمیسیون م

 د.شوهماهنگ و اجرا  ،با آن مطابق ،اقدامات بعدی

به آرایش )ب(  و الف() قوماندانطرفداران آقای  ،آمده از ولسوالی خدیردستهمعلومات بباید اضافه کرد که مطابق 

احتمال  ،گرفتن  است که با این وصفتری در حال شکلهای کالنبندیتری پرداخته و صفنظامی گسترده

در این  مسؤولچه مسلم است حضور افراد مسلح غیرهمه آنها متصور است. با ایندرگیری مجدد بین این گروه

که نهادهای امنیتی خود را ناتوان از اجرای است در شرایطی  ها بر روند انتخاباتگذاری آنبا توجه به تأثیر ،والیت

انجام به یک بحران مبدل شده است و سر ،ویژه در ولسوالی خدیربه ،این معضل .دانندهرگونه اقدام در این مورد می

 این مردم است که تبعات سنگین ناشی از آن را باید بر دوش بکشند.

گان قریه سیاهجوی ولسوالی خدیر که پدرش در نتیجه این درگیری به قتل از باشند ،محمدگفتنی است که امیر

 ،ن ابوذریچنهم .دکرضمن تماس تلفنی با دفتر والیتی کمیسیون بر رسیدگی قانونی به این قضیه تأکید  ،رسیده است

برای  اهدخواز دفتر والیتی دایکندی می ،ش در این جنگ کشته شده استاشنده دیگر این ولسوالی، که خانمب

 د.کنی رسیدگقضیه  بارهدادخواهی او در

های سیار تیم ،شده از سوی سرپرست کمیسیون انتخابات غوراساس معلومات ارائه رب ،والیت غور شی ازطبق گزار

افراد مسلح  وجودند که ادهییأواحد اداری( والیت غور مصروف توزیع کارت ر 25های اداری )در تمام واحد
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. به گفته سرپرست کمیسیون انتخابات، در چهار ساحه که شامل ستهادر مقابل این تیم ایچالش عمده مسؤولغیر

ل های سیار از کنترتیمشود، میساحات مربوط به چغچران، ولسوالی شهرک، ولسوالی چهارسده و ولسوالی دولتیار 

ها تیماین با  ،رشکلی که خواسته باشندهو زورمندان به مسؤولکمیسیون انتخابات خارج است و افراد مسلح غیر

چه تیم سیار در ولسوالی چهارسده از ابتدای کارش تا کنون هیچ نوع تماسی با چنان ،طور نمونههب. کنندبرخورد می

سیار که مدت کارش چهار روز  )ب(یار از مربوطات مرکز غور قوماندان کمیسیون انتخابات نداشته و در منطقه اهلل

روز نگهداشته است تا کارت توزیع کند و در توزیع کارت نیز تخلفاتی چون  1مدت  ،حه بوده استدر آن سا

شکل غیابی، توزیع بیش از یک کارت برای هرفرد و مراجعه افراد با اسلحه سبک و توزیع کارت برای افراد به

مین تیم سیار در أت که برای تسنگین به خاطر ارعاب کارمندان کمیسیون انتخابات انجام شده است. قابل ذکر اس

تن  0این  ،یس کمیسون انتخاباتیتن از نیروهای نظامی قوماندانی امنیه غور وجود دارد که به گفته ر 0یار منطقه اهلل

شکلی با افراد مسلح به ند،اکه این نیروها خود از مردم محلو از این یستندشان نیز نمین امنیت خودأقادر به ت احت

 15نیز ارتباط دارند. مسؤولغیر

است.  دهش تخطی از حقوق سیاسی مشاهده ،والیت باد غیس ناحیه اول قلعه نواز  (11/8/2931) یطی گزارش

 مخالف دولت و ازافراد ناراض و یکی)الف(  مال :فرد مخالف دولت)الف(، طرف مال  ن روند ثبت نام ازکردمختل

 انیجر نیا را در ییهم کارهانیبا ا وستی(پسیبادغ یمل تیت )امندوله سه سال قبل ب یو است.وابسته به طالبان 

داشتند که  ییهاتیشکا ونیسیمردم به کم و نددناراض بو یو مردم محل از دولت بود و یانجام داد که خالف پالس

ه سپرو و یمل تیامنه ب یو کهنینام اه ب ؛نشان نداد یالعملعکس یبرابر و دولت در نکرد و ییگوجوابوقت  یوال

عقرب  0 خیتار دراو  ده بود وکر ییرا محاکمه صحرا یزنبود که چند سال قبل  یکس ی. واست وستهیپصلح 

قادس  یردک ولسوالخُقادس هیقر نام در بتمحل ث کی در سیکارمندان انتخابات بادغ که یهنگام ،2931

افراد  یهادست و شودیمسلح خود وارد محل منفر  21همراه  سینجر پولربا با بودند  نامصروف ثبت نام مراجع

رها  بعداً و برندیدونفر ازکارمندان انتخابات را با خود م و سیاسلحه پول و دنزنیآتش م شان راموتر بسته و را سیپول

 16.است وستهیگروه طالبان پ هب فرد فعالً نیا دیگویم خاباتول انتؤمس و کنندیم

 :شاناسیحقوق سیه عدم دسترسی مردم ب

                                                           
 گزارش تاريخ2931/8/8 چغچران واليت غور    15
 گزارش تاريخ2931/8/11 ناحيه اول قلعه نو واليت باد غيس16
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سالم و شفاف در والیات مختلف کشور  یانتخابات برگزاریهای نسبتاً مناسب برای ها و بسترکه زمینهرغم آنعلی

دلیلی بر این گفته به حساب  ،دهیچه مشارکت وسیع و فراگیر مردم در پروسه دریافت کارت رأی، چناناستفراهم 

شدن انتخابات در والیات مختلف تواند بر اصل فراگیر برگزارمی توجهی دولتهای ناشی از کمآید؛ اما چالشمی

 15در دهی های سیار توزیع کارت رأیاد زمانی مقرر در قانون، کار تیمیعد، زیرا بر اساس مکنتأثیر منفی وارد 

و  ن شرایط شرکت در انتخابات در مرکز، والیتابه پایان رسیده، ولی هنوز تعدادی از واجدعقرب سال جاری 

له را صرفاً در مراجعه مردم از أاند. دفتر والیتی کمیسیون انتخابات راه حل این مسها کارت دریافت نکردهولسوالی

های مواصالتی و فاصله طوالنی برای شدن راهچیزی که باتوجه به مسدود ؛کندها به مرکز والیت عنوان میولسوالی

های سیار خواست مردم والیات این است که تیم ،نیست. بنابراین های والیات مختلف ممکن و میسربسیاری ولسوال

شان ند تا آنان از حق رأیشواند دوباره توظیف دهی در نقاطی که مردم کارت دریافت نکردهتوزیع کارت رأی

 اند.ن محروم شدهشایأمختلف از حق ر یهم برخی مناطق نظر به دالیلولی با آن محروم نشوند.

ی محروم أن ولسوالی گیزاب از حق راساکن نفر از 20555 ،دایکندی رسیده است والیت از که یگزارش در

و آرای  برگزارانتخابات در ولسوالی گیزاب قبالً از طریق دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در دایکندی ». ندامانده

أمین امکانات لوژستیکی، توزیع چه تد. چنانشآوری و شمارش میها در همین والیت جمعآمده از صندوقدستهب

های والیت دایکندی و تأمین امنیت این پروسه به عهده والیت یتمسؤول ءدهی و برگزاری انتخابات جزکارت رأی

بار از مرکز کشور فیصله شده کند، اینچه سرپرست دفتر والیتی کمیسیون انتخابات اظهار میآنارزگان بود. مطابق 

دهی در ولسوالی گیزاب، توسط دفتر انتخابات در ارزگان و لوژستیکی و توزیع کارت رأیاست تا تأمین امکانات 

دفتر والیتی دایکندی کمیسیون انتخابات  ،اینگیرد، که بنابرپروسه توسط والیت دایکندی صورت بتأمین امنیت این 

عدادی از مردم ولسوالی گیزاب جاست که تاما مشکل این .دکنتواند برای مردم ولسوالی گیزاب کارت توزیع  نمی
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ی که با ولسوال گیزاب صورت اشان در جمع والیت دایکندی محاسبه شوند. ضمن مصاحبهخواهند آراینمی

شان در والیت ارزگان خواهند آرایوی نیز بر این موضوع تأکید داشت که مردم ولسوالی گیزاب می ،گرفت

خواهند از والیت دایکندی گر از باشندگان این ولسوالی میتعدادی دی ،د. در همین حالشومحاسبه و شمارش 

زمان با تأسیس والیت دایکندی، همد. شوشان نیز در همین والیت محاسبه و شمارش کارت دریافت و آرای

اما بعداً به دلیل تمایل جدی  ؛یکی از واحدهای اداری مربوط به تشکیل این والیت خوانده شد ،ولسوالی گیزاب

این ولسوالی به دو  کهآمده، قرار بر آن شد وجودهای بهردم این ولسوالی به والیت ارزگان و مخالفتبرخی از م

والیت ارزگان به نشین آن مربوط والیت دایکندی و مناطق پشتونبه نشین مربوط د، مناطق هزارهشوقسمت تقسیم 

 ءیکی از مربوطات ولسوالی گیزاب که جز ،زیرا اختالف بر سر منطقه بیری ؛شود که این فیصله هنوز عملی نشده

به چنان مربوط لحاظ اداری و تشکیالتی همولسوالی گیزاب به ،د، حل نشده و با این حسابشوکدام والیت 

این بالتکلیفی اداری و  .دشوگیری مین عمالً از طریق والیت ارزگان پیاما مسایل اداری و امنیتی آ است؛ دایکندی

زیرا تعدادی  ؛باشددهی در این ولسوالی میدلیل اصلی عدم توزیع کارت رأی ،ختالفات سیاسیتشکیالتی ناشی از ا

خواهند از دایکندی کارت دریافت کنند. اخیراً والی ارزگان و خواهند از ارزگان و تعدادی دیگر نمیاز مردم نمی

نان داده یمن والیت دایکندی اطوالمسؤن امنیتی این والیت به دایکندی سفر و طی یک جلسه با مسؤوالشماری از 

بودند که این مشکل را با شورای امنیت در میان گذاشته، حل خواهند کرد. اما حاال که بیشتر از یک ماه از سفر 

 ،مهم دیگر ناشده باقی مانده است. نکتهچنان حلله همأگذرد، این مسن والیت ارزگان به دایکندی میمسؤوال

ولسوال گیزاب در مصاحبه با دفتر والیتی کمیسون  .باشدله میأسوالی گیزاب در این مسن ولمسؤوالمداخله برخی 

دهی برای این مردم به نام والیت دایکندی کارت رأیخواهد وجه نمیمستقل حقوق بشر تأکید کرد که به هیچ

ت مردم این ولسوالی از که اختالفات سیاسی نباید موجب محرومیچه مسلم است اینهمه اما آن. با اینادر شودص
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انجام این مردم است که باید تبعات ناشی شود و سری که متأسفانه به آن هیچ اهمیتی داده نمیالهأمس ؛دشوحق رأی 

در  دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای و سیاسی حکومت را بردوش بکشند.از اختالفات سلقیه

ن اداره والیت و کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته و خواهان اجرای مسؤوالبا له را بارها أ، این مسدایکندی

رسد است؛ با این حساب اما به نظر می دهشمنظور تأمین دسترسی مردم ولسوالی گیزاب به حق رأی تدابیر فوری به

ان باید برای رفع این جا ممکن نیست و حکومت مرکزی افغانستکه حل مشکل مربوط به ولسوالی گیزاب از این

 17«د. کنله اقدام أمس

والیت  مرکز ،نیلی گان دردهندیأمرکز ثبت نام ر ، بروالیت دایکندی از (12/3/2931) یگزارشن طی یچنهم»

های این والیت نظر به تقویم فعالیت کمیسیون دهی در ولسوالییأسایر مراکز ر نظارت به عمل آمد. این والیت

دهی اخذ یأکارت ر ،تن  64526،ثبت نام جریان دارد. در مجموع مرکز در سدود شده و تنهامستقل انتخابات م

 2939حمل سال  1 تاصورت ثابت هد. این مرکز بنباشمرد میدیگر تن  99119 آن زن و تن 31263اند که دهکر

دهی یأکارت ردریافت  ازمردم آن  ده وشن ایجادی تیم سیار هنوز کند و به مناطق دوردست مرکز، تافعالیت می

 باشد،می العبورترین نقطه کشورصعب ترین ومحروم یکی از کوهستانی است و یوالیت ،اند. والیت دایکندیمحروم

باشد. به همین علت مناطق شیش، لذیر، مشکل اساسی می ،دهییأها از مرکز ثبت نام ردوری راهو افزون بر آن، 

کارت  دریافتاز  ،دنباشمرکز می از که از مناطق دور قل قدیر پیشوک و دهن میشنوک، قول، سیرک،میانه

 18«انددهی باز ماندهیأر

 در گذشته اکثر است.واحد اداری  17های کوهستانی بوده  متشکل از یکی از والیت ،والیت بدخشان»

شمول مواد به خود، رد ضرورتدست کاالهای مواهالی مناطق دور است. نداشته راه موتر های این والیتولسوالی

                                                           
 گزارش تاريخ2931/3/13 واليت دايكند17
 گزارش تاريخ2931/3/15 واليت دايكندی18
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 در دیگر ،مائمی ی دو ولسوالی نسی وبه استثنا ،دادند، طی ده سال اخیرخوراکی خویش را توسط مرکب انتقال می

ین والیت ا دیگری که در مشکل. انددهشبا مرکز والیت بدخشان وصل  افراز شده و روها راه موترتمام ولسوالی

ن والیت یچنهم ست.هامراکز ولسوالی و هاعدم ارتباطات منظم میان قریه راه و ودنالعبوربصعب ،باشدمحسوس می

وی اهالی یازده ر در اثر ریزش برف راه عبورومرور بر از این رو، ،های سردسیر بودهجمله والیت از این والیت

 امنی ونا ،شکالت طبیعیم افزون بر این .استولسوالی با مرکز این والیت برای مدت تقریباً  شش ماه بسته 

 ین والیت بروز کرده است.ا هالی اخیر درباشد که طی سالدیگری می مشکالت عمده یکی از ،های امنیتیبحران

مردم   ی ازتعداد ،به همین سبب گذار بوده وثیرأگان  تدهندیأروند ثبت نام ر رب هاچالش مشکالت واین  بنابراین،

 ادامه توضیح داده خواهد شد.اند که در حروم ماندهدهی میأکارت ر دریافتاز 

 ها وامنیبه دلیل ناها، از آنصد در 15دهی بوده ویأدارای کارت ر ،صد مردمدر 85توان گفت که کل میدر

مناطق ولسوالی جرم بهارک و از اند. مثالً اهالی بعضی طبیعی از گرفتن کارت محروم مانده ی ویمشکالت جغرافیا

ن اهالی بعضی یچنهم. انددهی محروم ماندهیأهای راز گرفتن کارت ،حضور طالبان در منطقه بر اثرناامنی و ،وردوج

ولسوالی مائمی از گرفتن کارت محروم  هایبعضی  قریه اهالی ازی تعداد دوردست این والیت مثل مناطقاز 

گونه با اینو که اصالً به پروسه انتخابات باورنداشته  هستند بین مردم حلقات در افراد واز  یتعداد نیز اند.مانده

 19«نحوی نفع ببرند. ه و بهکردخواهند پروسه را مختل ها مینیکپراشایعه

                                                           
 گزارش تاريخ2931/3/18 واليت بدخشان19
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 هاتخطی

 ولی در ،دهشآغاز ن کنونتا  شورای والیتی مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری وکه  وجودی با

 دیده شده است. یهایوالیات تخطی های بعضی ازولسوالی برخی از

مرحله  کم واردی داردکموالیتی والیت دایکند هایشوراید مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری و»

خود ه رنگ تبلیغاتی ب فضای موجود در والیت، ،است و از این پس ماه باقی مانده شود. نزدیک به دومی یحساس

وکیل  ،زاده نیلیمحترم صادقی. ندایی مشخصنامزدهاسوی ه بعضی به دنبال تشویق مردم ب ،این مرحله در گیرد.می

ن کالوم مردم وبا  ،ولسوالی کیتی والیت دایکندی( به 1/3/1332ی )سفرمن ض ،جرگهولسی والیت دایکندی در

والی اسبق  ،زویرشی آغای گلنامزد را از حمایت خود داد،سخنرانی طوالنی که صورت  دروی  د.ار کرخود دید

                                                           
 گزارش تاريخ2931/3/23 ولسوالی گيزاب واليت ارزگان20

چنین طبق گزارشی که از والیت ارزگان رسیده است، در رابطه با این مشکل چنین تذکر به عمل هم

بخش نبوده و این پروسه ی چندان قناعتدر والیت ارزگان، وضعیت کلی حقوق سیاس»آمده است: 

خاطر این که مردم پروسه طور مثال، در ولسوالی گیزاب والیت ارزگان به با مشکالتی مواجه است؛ به

ست. زانگرانیهزار واجد شرایط ثبت نام نکرده که جداً  20555اند، بیش از ثبت نام را تحریم کرده

ترین ولسوالی والیت ، پرنفوستخابات والیت ارزگانبه گفته آقای شریفی، مسؤول کمیسون ان

دهی مرکز رأی 15های گذشته تعداد در این ولسوالی در انتخابات ارزگان، ولسوای گیزاب است که 

دهی دارد که مرکز رأی 28برای آن در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که مرکز والیت ارزگان تنها 

 20«استسوالی دهنده کثرت نفوس این ولخود نشان
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 نیچنهم .دش ویمردم به نفع  دادنیأخواهان ر د وکراعالن  1333ریاست جمهوری سال  نامزد و والیت ننگرهار

عمل ه مردم والیت دایکندی تجلیل ب ازشمار زیادی  حضور صادقی نیلی با شهادت شهید وسومین سالگردبیست از

ده کرشرکت  شده بود نیلی برگزار جامع بازار این مراسم که در مسجدآغا شیرزوی نیز در گل آمد.

مردم  ن ازیچنزاده نیلی همصادقی تسلیت گفت.مردم دایکندی به  شهادت شهیدصادقی نیلی را و( 25/23/1332)

   ند.                                                                                                                          دهی أالحاج سلیمانعلی بلیغ ر و اهلل انتظارروح سید ،دان شورای والیتینامزبه خواست 

دان ریاست نامزدوره مبارزات انتخاباتی  ،1333شوراهای والیتی سال  تقویم انتخابات ریاست جمهوری و طبق

ن دوره مبازرات انتخاباتی شوراهای یچنجریان دارد. هم 1333حمل  13 تا شروع و 1332 دلو 13 ،جمهوری

 33خابات و فرمان شماره قانون انت بر اساس یابد.خاتمه می 1333حمل 13 و آغاز 1332 حوت 13والیتی 

 از سهواً دکه غیرقصدی وشومی یتخطی شامل اعمال رود.می شماره یک تخطی انتخاباتی ب، این خود ،جمهوریسیر

 21.«گرددانتخابات واقع می شاملین در روند سایر رسانه و ،مشاهد ،ناظر، دهندهیأطرف ر

 در ،پارک بازدید به عمل آمدمرکز ثبت نام گرده که اززمانی» :آمده است ،والیت هرات رسیده که از یدرگزارش

 به یکی از ،مرد را آورده زن و اعم از هشتاد نفر یشتر ازب ین لیستامراجع از محل مردانه یک نفر حین بازدید از

 لی درو ،کدام تذکره ندارندها هیچکه این اضافه کرد ،ضمن ها کارت بدهید و درن ثبت نام داد که برای اینامورأم

. یید کرده بودأترا ی همگی ستانانغتابعیت اف داد که وکیل گذرنشان می ،ت روی برگهسنشان ش و ، مطابق مهرلیست

 :جواب گفت ؟ ایشان درکنیدمی ها کارت صادراین مورد سوال کردم که آیا شما برای این موظف در مورأم از

یید وکیل أچرا که ت ؛بله شوند، حاضر شخصاً ،ستهلیست  شان درتک همین هشتاد نفرکه اسمدرصورتی که تک

 22«.باشدبرای ما مدرک تابعیت می گذر

                                                           
 گزارش تاريخ2931/3/11 واليت دايكندی21
 گزارش تاريخ2931/3/3 واليت هرات22
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تعداد  ،ن دفتر انتخاباتمسؤوالاساس اظهارات یکی از  بر» آمده است:والیت بدخشان رسیده  که از یگزارش در

 ازرا دهی مردم یأهای رکارت ،ارندمردم نفوذ د رشورای والیتی که ب دان ریاست جمهوری ونامزافراد وابسته به 

این ده است. به گفته شمردم  از یبا عث بروز شکایات تعداد ایمسأله ؛اندنگهداشت دخو آنان گرفته و پیش

انتخابات  تقلب درساز زمینه، اندکه این خودکرده دریافتدهی یأکارت ر 0 تا 8که تعداد کسانی هستند  ،مسؤول

؛ واقع نخواهدبود روی این معضله مفید هم شود دکه اگر پروسه ثبت نام تمدیدفزون وی ایچنهم آینده خواهدبود،

 23«.های انتخاباتی کمک خواهد کردتخطی گی تقلب وکه به گستردبل

در مرکز ولسوالی یکاولنگ با چند مورد تخطی مواجه » است: دهدرج شوالیت بامیان رسیده  که از یگزارش در

 دادهکه به او کارت ینا اما قبل از ،تقاضای کارت دومی را داشتهاز مأمور ثبت نام دی با اصرار زیاد : فرمثالً ؛اندشده

ن فرد دومی هم با اصرار زیاد خواهان یچنهم است، دهشگیری جلواو  بهکارت دومی  دادنشود، شناسایی و از 

که متوجه بدون این ،در بیرون از اتاق و وی از اتاق خارج شد خره کارت هم داده شد وکارت جدید بود، باأل

چون  فت،گ به رفیق همراهش نشان داده و بود،ه دریافت کرد دومی را که تازه کارت قبلی و ،پولیس امنیتی گردد

 ،گرددکه پولیس موجود در محل متوجه آن میگرفتم. همینرا  (دومی)این کارت  ،عکس کارت اولی به میلم نبود

 شود.میباطل  او گرفته،ز گرداند و کارت دومی امیحل ثبت نام بردوباره به مرا خاطی 

 

 اشتراک زنان 

های والیات مختلف در مقایسه با مردان کمرنگ ولسوالی بعضی دهندگان دریأحضور زنان در پروسه ثبت نام ر

، های فردی به مردانآزادی بودن زنان از نظر اقتصادی و، متکیبودن جامعه، سنتیسوادی، بیهاامنینا .باشدمی

 ،همه ،های دیگرکه به آن اشاره شدها بر جامعه، دوری راه، فقر و بعضی محدودیتگاهی سیاسی، نفوذ مالآنا

های مختلف ه و تا جایی حضور زنان رادر عرصهگذاشت مستقیم بر روند ثبت نام تأثیرند که مستقیم یا غیراعواملی

 کننده است.الیات نگراناز وکه این موضوع در برخی  تسیاسی تحت شعاع قرار داده اس

                                                           
 گزارش تاريخ2931/3/18 واليت بدخشان23
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گانه والیت بامیان های ششولسوالی یکی ا ز ،ولسوالی کهمرد» :که از والیت بامیان رسیده است هاییطبق گزارش 

ه است.  جریان داشت های امنیتی در بعضی مناطق این ولسوالی در تاریخ معینبوده که پروسه ثبت نام با توجه به تهدید

منطقه غندک ولسوالی شیبر،  وبرفک ومخصوصاً ولسوالی تاله ،بودنش با والیت بغالنمرزبه دلیل هم ،در اوایل

پروسه ثبت نام را با تهدید  یده ویست وضعیت امنیتی آن به وخامت گراا های زیادی متصور بود که ممکننگرانی

 ،ولسوالیاین پرست گفته سره احتماالت، پروسه ثبت نام بنا ب این خالفاما خوشبختانه بر ؛رو سازدهبجدی امنیتی رو

مناطق مختلف این ولسوالی را  ،مدت کوتاهی توانسته استدر سیار  دوامدار و ،شکل ثابتهی باگونه وقفهبدون هیچ

اطی که ند. اما نقدریافت کندهی اهالی محالت مربوطه با هماهنگی کامل کارت رأی تحت پوشش قرار داده و

 تاند.  از آغاز پروسه دریافت کندهی یأاند کارت رهای امنیتی باال بوده است، شهروندان آن محالت نتوانستهتهدید

که جمعاً  واجد شرایط، زنانکارت برای  25555تعداد و شرایط  واجدمردان کارت برای  21555تعداد  آن، ختم

ین مرحله ا ده است.  حضور و شرکت زنان درش دادهکارت  ،اندهطالب اخذ کارت بود د ورسمی نفر 11555به 

در ولسوالی  ،دهشمعلومات حاصل عکس، قرارین ولسوالی ندارد. اما برا چندانی با مردان در چشمگیر بوده و تفاوت

ا انجام یافته هشکل پراکنده با تعدای از خانمهکه ب هاییهدر مصاحب .نکرده استنامزد را  هیچ زنی خود ،کهمرد

: از جمله دانندشدگان عوامل ذیل را مؤثر میآنان دالیل عدم حضور زنان را در پروسه ثبت نام نامزد ،است

بودن محیط و جو حاکم مبنی بر وضع ، بستهمانده از گذشتهجاههای بحد مردان به سنتازبودن بیشمقّید

مسایل سیاسی،  گاهی کُلی ازآ نبودسوادی، نفوذ مالها بر منطقه، بیها و زنفعالیت اجتماعی ها بر سر راه محدودیت

تبلیغات سوء  وجودبودن زنان از نظر اقتصادی به مردان، تبعیض جنسیتی نسبت به زنان، فقر اقتصادی، متکی وجود

گفته سرپرست ولسوالی ه ب. و موارد دیگر ، ترس از ناامنی و عواقب بعدی آنیموارد چنین در خصوص، بهعلیه زنان

 دیگر، صددر 95 اند وکارت شده گرفتنن شرایط موفق به اواجد % 75حدوداً  ین ولسوالیا هم دربا آنکهمرد، 

 اند از این پروسه مستفید شوند.های باالی امنیتی نتوانستهلحاظ تهدیدبه

ثبت نام زنانه  هپروس والیت ارزگان اصالًدر ولسوالی دهراود » ،رسیده استارزگان  که از والیت هاییطبق گزارش

خانم  نبودکه عامل اصلی آن  ،دهندگان سهم نگرفته استیأثبت نام ر هدر پروسیک خانم هم  احت ده وشفعال ن
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مدیر بخش روابط خارجه کمیسون  ،رمانآاهلل به گفته رحیم .مندی سران قومی بوده استعالقه نبود باسواد و

 24«گیری به عمل آید.جلو از ثبت نام زنان کهدند کرسران قومی تشکیل جلسه  احت ،انتخابات ارزگان

ثبت نام  بودن اشتراک زنان در پروسهقای شریفی از کمرنگآ» ،این والیت رسیده است که از یطبق گزارش دیگر

در والیت ارزگان میزان اشتراک زنان  ،دیگر یوالیتد که نسبت به هریگومی زنان در والیت ارزگان خبر داده و

که در  در حالی ؛ایمصد خانم داشتهدر  8تنها در پروسه ثبت نام امسال، موصوف افزود ما  .تر بوده استکم

 «دهند.گان ثبت نام را زنان تشکیل میکنندصد اشتراکدر 95بیشتر از  ،دیگر یوالیتهر

 درشد که مشاهده محل زنانه  در بازدید از 21/3/2931تاریخ در » ،که از والیت خوست رسیده است طی گزارشی

به که تاریخ روز چهارشن تاحضور داشتند که تدابیر امنیتی نیز گرفته شده بود. از روز شنبه  زنتن کارمند  8 مرکزآن 

 25«دهی به مرکز ثبت نام مراجعه نکرده است.یأکارت ر برای دریافتهیچ زنی  مشاهده بود،

های لعل و سرجنگل، ساغر، چغچران و اشتراک زنان در ولسوالی» ،رسیده است غورکه از والیت  یطبق گزارش

. قابل ذکر است است( ٪20های پسابند، چهارسده و دولینه کمترین )در حدود و در ولسوالی ٪80بیش از  ،تولک

طالبان باعث شده  تهدید های امنیتی و ظاهراًصورت گسترده حضور دارد و محدودیتهطالبان ب ،ن ساحاتآکه در 

 26«ند.شوکمتر در پروسه انتخابات سهیم زنان است که 

 مشکالت دوامدار در بعضی مناطق کمبود مواد و

کاالهای مورد ن نداشت ،روراه موتر نبود ی(،اه)مشکالت منطق مشکالت دوامدار در بعضی مناطق کمبود مواد و

العبوربودن  ، صعب(ندهدش را توسط مرکب انتقال میخویاکثراً مواد خوراکی )شمول مواد خوراکی به ،ضرورت

 یهایجمله والیت ن بعضی از والیات ازیچن، همستهامراکز ولسوالی جات وارتباطات منظم میان قریه نبود راه و

وی اهالی ولسوالی با مرکز مدت تقریباً  شش ماه بسته ر سردسیر بوده در اثر ریزش برف راه عبورومرور برکه 

 های امنیتی یکی ازبحران امنی وباشد نات میادر پهلوی مشکالت طبیعی که دامنگیر اهالی بعضی والیشد. بامی

 بروز کرده است. کشوردر هالی اخیرباشد که طی سالی دیگری میامشکالت عمده

                                                           
 گزارش تاريخ2931/8/13 ولسوالی دهراود واليت ارزگان24

 
 گزارش تاريخ2931/3/12 واليت خوست25
 گزارش تاريخ2931/3/28 واليت غور26
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متشکل از  ههای کوهستانی بودیکی از والیت ،والیت بدخشان» ،رسیده است بدخشان که از والیت یطبق گزارش

دست کاالهای نداشته اهالی مناطق دور راه موتر های این والیتولسوالی باشد، در گذشته اکثرواحد اداری می 17

ی دو یدادند، طی ده سال اخیر به استثناشمول مواد خوراکی خویش را توسط مرکب انتقال میبه ،مورد ضرورت

مشکلی  اند،دهشبا مرکز والیت بدخشان وصل  ها راه موتر افراز شده وتمام ولسوالی در مائمی دیگر ولسوالی نسی و

مراکز  جات وعدم ارتباطات منظم میان قریه راه و العبوربودنباشد صعبین والیت محسوس میا دیگری که در

برف راه  در اثر ریزش ابراین،بن ،های سردسیر بودهجمله والیت ن والیت بدخشان ازیچن، همباشدمی هاولسوالی

در پهلوی  باشد.شش ماه بسته می وی اهالی یازده ولسوالی با مرکز این والیت برای مدت تقریباًر عبورومرور بر

دیگری  مشکالت عمده های امنیتی یکی ازبحران امنی وباشد نامشکالت طبیعی که دامنگیر اهالی این والیت می

 « کرده است. 27روزین والیت با هالی اخیر درباشد که طی سالمی

که کار  ی: زماندهی در ولسوالی گیزابعدم توزیع کارت رأی» ،رسیده است دایکندی که از والیت یطبق گزارش

صورت عموم، کارت رساند که  در ولسوالی گیزاب بهدست آمده میه معلومات ب ،های سیار به پایان رسیده استتیم

بار این ولسوالی در انتخابات شرکت نخواهند توانست. هرچند که یکدهی توزیع نشده و با این حساب مردم رأی

های تعدادی از اما با مخالفت ،ده بودکردهی دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در ارزگان، اقدام به توزیع کارت رأی

به تعقیب تعامل انجام متوقف شد؛ چون دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در ارزگان، اهالی این ولسوالی مواجه و سر

کردند صرفاً با این تفاوت که دهی را به نام دایکندی توزیع میهای پیشین انتخابات، کارت های رأیجاری در دوره

دهی برای مردم ولسوالی گیزاب توسط دفتر والیتی کمیسیون انتخابات از دایکندی و امسال از طریق قبالً کارت رأی

 28«شد.صورت گرفت که با اعتراض مردم مواجه دفتر کمیسیون انتخابات در ارزگان 

معلوم که با یکتن از اهالی صورت گرفته  ایمصاحبه وزگان ت اروالیگزارش  در 13/8/2931تاریخ در ن یچنهم

این گزارش  در رود کهجمله مشکالت به حساب می کفایتی بعضی از کارمندان نیز ازبی شود که کمبود مواد ومی

                                                           
 گزارش تاريخ2931/3/18 واليت بدخشان27
 گزارش تاريخ2931/3/18 واليت دايکندی28
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بار به مرکز ثبت نام د که من سهکنسفید قومی چنین اظهار می ،حاجی تایمن محسن»، آمدهعمل ه چنین تذکر ب

 تماممان گفتند که رنگ پرینترمورین برایم میأاما م ؛دهندگان ولسوالی دهراود والیت ارزگان مراجعه کردمیأر

ید که در آدست میه ب اینتیجه از شکایات متعدد مردم چنین .دهی بدهیمهیأتوانیم برایت کارت رما نمی ،شده

ن ثبت نام امورأچیزی عادی نزد ماعطای بیش از یک کار برای یک نفر یک دهندگان تقلب وهیأثبت نام ر پروسه

 29«بوده است.

 ثبت ناماز مرکز  ۳۱۰۱\۹۰\۳۱تاریخ  در » ،ده استکر خوست که آن چنین ذکر والیت ی ازگزارشطبق ن یچنهم

ن یچنهم، قسمت کمبود قرطاسیه با مشکل مواجه بوده محل مردانه تنها در درحین مشاهده  فت،گرمشاهده صورت 

های اکتوبر و نوامبر سال روان که به وقت معین آن پرداخته نشده بود، ماه هایمحل از پرداخت معاش دوکارکنان هر

انتخابات جهت رفع آن صحبت  فترن دوالؤمشکل خواستم تا با مسقابل ذکر است که در رابطه به شکایت داشتند.

ن جهت اتن مراجع 8تعداد  جا حضور داشتیمکه ما درآن طی یک ساعت ن در دفتر حضور نداشتندوالؤم، اما مسکن

 30«.بودهسرش  دند، مشکل اساسی ناشی از: کمبود رنگ تاپه، قلم وکراخذ کارت به مرکز متذکره مراجعه 

 والیات   دان زن در برخی ازنامزوضعیت ثبت نام 

در برخی  دان شورای والیتینامزپروسه ثبت نام  بر کنونکمیسیون مستقل حقوق بشر بنابر وظایف نظارتی که دارد ا

 .ه استکردزن  نیز  نظارت  از والیات

 : دان زن در این والیات به دست آمده استنامزیت ثبت نام عاین میان اطالعات مربوط به وض در

 میدان وردک  .1

 بامیان .2

 یاپکت .3

 ننگرهار .4

 دایکندی  .5

 دان زن نامز یوضعیت امنیت

                                                           
 گزارش تاريخ2931/8/13 ولسوالی دهراود واليت ارزگان29
 گزارش تاريخ2931/3/18 واليت گرديز30
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دان نظریات خود را نامزباشد دان زن در شورای والیتی مساعد مینامزکه وضعیت امنیتی تا چه حد برای در مورد این

 .به این صورت بیان کرده است

 : از والیت میدان وردک

 شان نسبتاًنفر ای 4 و کز ثبت نام از ولسوالی زیاد فاصله داردباشد و مراند که راه خطرناک میدان گفتهنامزنفر از  6

 .نداراضی

 از والیت بامیان 

   .نداو ضعیت راضی از نستباً نفر ایشان 5و اند که راه خطر ناک است دان گفتهنامزنفر از  7

به  دان شواری والیتی اکثراًنامزگویند که وضعیت امنیتی خوب نبوده و می ایمصاحبه درنفر  دو روالیت ننگرها از

 .اندقتل و اختطاف تهدید شده

 والیت پکتیا

 یست.راضی نی راضی و دیگر دوآنتن از یک ، مصاحبه شده استبا دو نفر 

 هادان خطرناک بوده است و تهدیدنامزاوضاع امنیتی در والیات مذکور تا حدی برای  ،که مشاهده شده است طوری

 .باشدهای آن میست که ننگرهار یکی از مثالآنان گزارش شده ا بر

 :دان زننامزوضعیت مالی 

 .د نمایند چنین گزارش شده استنامزکه زنان تا چه حدی توانانی مالی داشته تا خود را در مورد این

 ند.ادان شورای والیتی از پرداخت پول تضمین نارضینامزنفر از  12از والیت میدان وردک 

 .استناراضی  تن ایشان نسبتاً 2دان راضی و نامزنفراز  3ان از والیت بامی

 . یستندد که مصاحبه شده است راضی ننامزهردو  والیت ننگرهار 

  .یستراضی ن یو دیگراست ایشان راضی از والیت پکتیا یک نفر 
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گویند ند و میاین شاکیی از جمله پرداخت پول تضمنامزدها در مورد شرایط خانمشود اکثر چه مشاهده مینچنا

رسد به نظر می ،ندکند نامز ها نتوانستد که خود رابه همین لحاظ تعداد خانم ها منبع عایداتی نداشته و اکثراًچون خانم

 .باشدده، که باعث نگرانی از کاهش مشارکت زنان میکرها کمتر توجه که قانون انتخابات به وضعیت اقتصادی زن

شوند و در اند، در اکثر والیات از طرف احزاب سیاسی حمایت مید هم کردهنامزا که خود ر یهایخانم

 ند.کنهمکاری ایشان با در وقت کمپاین نیز  تا اندحمایت احزاب یجووجست

، باعث وابستگی شوند این موضوع نیزاند که از طرف احزاب حمایت میها گفتهطور مثال  در والیت بامیان خانمبه

 .دهدی مستقل مینامزددان زن به احزاب شده و فرصت کمتری به امزنمالی 

 :دهییأکارت ر ی و اخذنامزدآگاهی زنان در مورد 

گاهانه خویش آمعلومات کافی ندارند و نا ینامزدمورد  اند درد شواری والیتی کردهنامزکه خود را  یهایخانم اکثر

 .انددهکرد نامزرا 

نفر ایشان در مورد آگاهی  6که مصاحبه شده است از آن جمله  نامزد 12یدان وردک از از جمله در والیت م 

 .گاهی نداردآنفر ایشان درمورد هیچ نوع  4داشته و 

ن در آنفر  3نفر ایشان معلومات داشته و  12د رد که مصاحبه شده است در مونامزنفر  11والیت بامیان از جمله  در

 .مورد معلومات کافی ندارد

 گاهی دارند. آمورد این  دوی ایشان درهر ،که مصاحبه شده است د شواری والیتینامز والیت ننگرهار از دو نفر در

 کافی ندارند. آگاهیی نامزددر مورد  ،که مصاحبه شده است خانم والیت پکتیا از جمله دو نفر در

گویند که د و مینمعلومات کافی ندار ینامزدشرایط  اند در مورددنامزکه  ییهاشود که بعضی از  خانمدیده می

یند معلومات آخود  و کارمندان آگاهی عامه که هم می  احت ،غفلت کرده است این مورد کمیسیون انتخابات در

 .کافی ندارد که مورد قناعت مردم باشد

 رضایت از شرایط نامزدی 

 :اندطور پاسخ دادهدان ایننامز، خیرند یا اکه زنان از شرایط نامزدی راضیدر مورد این

 باشد.ایشان نارضی می نفر 4راضی و  د شورای والیتینامز نفر 6 ،والیت میدان وردک در
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 .ندانفر  ناراضی 2د شورای والیتی راضی نامزنفر  3 ،والیت بامیان در

 .ندادو نفر راضیهر ،والیت ننگرهار در

 .دو نفر راضیهر ،والیت پکتیا در

گویند که قانون انتخابات اند و میشکایت داشته ،داشتن سند فراغت صنف داوازهماز  اکثراًی نامزداز جمله شرایط 

ی خویش منصرف نامزداز  ها که سند صنف دوازدهم را نداشته وشرایط سختی را وضع کرده است که اکثر خانم

 .اندی نیز شاکینامزدت از کارت برای حمای 422 تا 222چنین از شرط داشتن هم ،شدند

 :داننامزها به مراکز ثبت نام دسترسی خانم

 :استبه دست آمده به این ترتیب بوده  هایدان طبق گزارشنامزها به مراکز ثبت نام میزان دسترسی خانم

 .تمنفی اسدان شواری والیتی نامزاز  نفر 7و  مثبت د شورای والیتینامز 3 ،در والیت میدان وردک

 منفی است.د شواری والیتی نامز 1و  مثبتکاندید شورای والیتی  12 ،در والیت بامیان

  مثبت است. ،د شورای والیتینامزدو نفر ،والیت ننگرهار در

  مثبت است. ،دنامز دووالیت پکتیا هر در

از  ها اکثراً د بوده و خانمها به مراکز ثبت نام و در والیت میدان وردک زیاشود که مشکل رسیدگی خانمدیده می

 .دوری مراکز ثبت نام شاکی بودند

کارت  ها نتوانستندده که اکثر خانمشدهی باعث آن یأمشکالت راه و نداشتن پرداخت کرایه تا رسیدن به مراکز ر

 وردند.آدست ه دهی بیأر

ها مشارکت زنان در این ولسوالی به این اساس ،ولسوالی والیت ارزگان در اصل هیچ کارمند زن وجود ندارد 4 در

ها تن ایشان خانم 5 ،ن جملهآد شورای والیتی بودند که از نامزتن  32 ،ابتدایی فهرت. در بوده است صفر تقریباً

 .دیافتننهایی راه فهرستبودند که سه تن ایشان به 

دهی یأکارت ر، دهکرشان استفاده قزا بوده و زنان در این والیت نتوانستند از حقوخود مشکل ،نداشتن کارمند زن 

 ورند.آدست ه دهی بیأکارت ر ها نتوانستدصد تن از خانم ورند که تقریباًآدست ه ب
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 چون والیت دایکندی از جمله والیات کوهستانی است واست؛ در والیت دایکندی نیز همین مشکل وجود داشته 

 ،قولشیش، لذیر، میانهدر مناطق  شده است کهباعث در آن، ام ها و دوری مناطق از مرکز ثبت نبودن راهالعبورصعب

هم خوشبختانه باز دهی باز ماند.یأاشد از اخذ کارت ربدست این والیت میکه از مناطق دور سیوک سیرک و

؛ استدهی خوب یأمجموع حضور مردم برای ثبت نام و اخذ کارت ردر ،اشتراک زنان در این والیت مناسب بوده

 14 ،د شورای والیتینامزنفر  77از جمله  و دندهکنندگان را زنان تشکیل میصد از اشتراکدر 43که  به این دلیل

 .دانزنانتن  از ایشان 

 ی زنان نامزدآزادی 

 :ها چنین بوده است، پاسخ آناندداشتهطور آزاد بهشدن را دنامزکه آیا زنان امکان در مورد این

 منفی است.شواری والیتی  نامزداننفر از  2 و  مثبتشورای والیت  نامزداننفر از  3 ک،وردوالیت میدان  در

 .منفی است دان شواری والیتینامزاز  نفر 4و  مثبتشوای والیتی  نامزداناز  نفر 3 ،والیت بامیان در

 .مثبت استدان شورای والیتی نامزدو نفراز  ،روالیت ننگرهادر 

 .مثبت استدان شوارای والیتی نامزدو نفر از هر ،یاوالیت پکت در

 .مثبت استدان شورای والیتی نامزدو نفراز هر ،والیت ننگرهار در

اما  .ندمندهاند و از حمایت خانواده بهرد کردهنامزخود را آزادانه  ،های مختلفشود که اکثر زنان در والیتدیده می

 د.کنند نامزخود را آزادانه  اندیلی نتوانستهدال بر تعدادی نیز وجود دارد که بنا

 و تبعیض ، ارعابتهدید

ی منصرف نامزدیا فشاری که باعث شود زنان از ارعاب  ،تهدید ،که آیا حوادثی مبتنی بر تبعیض جنسیدر مورد این

 :انددان به این صورت پاسخ دادهنامز ،وجود داشته یا خیر ،ندشو

 که حقوق سیاسی را ینوع تهدیداند که هیچاظهار کردهد شورای والیتی نامزنفر  12 ،والیت میدان وردک در

 .شته استوجود ندا ،دار سازدجریحه

 مثبت بوده و نامزداننفر از   2 منفی و نظروجود  یتهدید شورای والیتی نامزدان نفر از 12نظر  ،والیت بامیاندر 

 .شودان وارد میسوی طالبان بر ایشو تهدید از  فشار
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را تأیید  شده بر خودهوارد ینوع فشارو تهدیدهیچ ،شدهمصاحبهد شورای والیتی نامزدو نفر هر ،والیت  ننگرهار در

 .اندنکرده

که حقوق  اندتأیید نکرده یهیچ نوع فشار ،اندد شورای والیتی که مصاحبه شدهنامز دو نفرهر ،در والیت پکتیا

 .اندشان تشویق شدههایطرف مردم و فامیلاز  ، بلکههدید کندسیاسی اشخاص را ت

بدون  اندها توانستهخانم کنونتا است و ی علیه زنان صورت نگرفته شود که تهدیدصورت عموم نتیجه گرفته میهب

 .اندموارد از تهدید افراد مسلح مخالف دولت سخن گفتهاز ولی در بعضی  ؛ندنامزد کنخود را  ،ترس و ارعاب
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