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  خالصه يافته ها
  

اين . انتخابات در فضای دشوار برگزار شد و مشکالتی در زمينه های امنيت، تدارکات و منابع انسانی داشت •
سازماندهی شد و نخستين انتخابات بود که به صورت کامل توسط کميسيون مستقل انتخابات افغانستان رهبری و 

همچنان برای اولين بار ترتيباتی برای رای . نيرو های امنيتی ملی افغان رهبری تامين امنيت آنرا به عهده داشتند
 .دهی زندانيان و مريضان داخل بستر در شفاخانه ها گرفته شد

 
اری انتخابات افزايش دوامدار حوادث امنيتی توسط عناصر ضدحکومتی يک نگرانی عمده در آمادگی و برگز •

با وجود تالش های تحسين برانگيز نيروهای امنيتی افغان، ناامنی بر تصميم افغان ها برای مشارکت در . بود
 .انتخابات تاثير داشت

  
 31با تاسف .  سال اخير، در روز انتخابات بيشترين تعداد حمالت و انواع ديگر تهديد ها اتفاق افتاد15درطی  •

 پوليس ملی و هشت کارمند اردوی ملی در اين 18مند کميسيون مستقل انتخابات،  کار11غيرنظامی به شمول 
 .روز کشته شدند

  
فرمان شورای امنيت ملی مبنی بر عدم گزارش خشونت ها در روز انتخابات از طريق رسانه ها و دستگيری  •

اکثر رسانه های داخلی از . شماری از خبرنگاران در روز انتخابات؛ اثرات نگران کننده ای بر آزادی بيان داشت
 .گزارش خشونت های انتخاباتی خودداری کردند

  
يک سوم رای دهندگان ثبت شده، رای خود را در صندوق ها ريختند که اين رقم به طور قابل مالحظه ای از  •

 مشارکت رای دهندگان نظر به مناطق مختلف، متفاوت بود؛ اشتراک مردم در مناطق. انتخابات قبلی کم تر است
 .متاثر از جنگ کم تر و در جا های چون مناطق مرتفع مرکزی، شمال و شمال شرق کشور بيشتر بود

  
اگرچه زنان افغان عالقه فزاينده ای به امور سياسی نشان می دهند، اما سطح مشارکت آنها در انتخابات از مردان  •

 .ری کرد فرهنگی از مشارکت زنان جلوگي-پايين تر بود؛ ناامنی و موانع اجتماعی
  

اتهامات زيادی در رابطه به تقلب و بی نظمی در انتخابات، به خصوص پر کردن صندوق های رای، صورت  •
تقلب در انتخابات عام بود، اما به ويژه در مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرق کشور بيشتر اتفاق افتاده . پذيرفت
ت رای دهی توسط يک نفر در قسمت های رای دادن غيرمستقيم، رای دادن خردساالن و تملک چند کار. است

گزارش های گسترده در مورد استفادهء نادرست از رنگ پاک نشدنی در يک . مشخصی از کشور مشاهده شد
تعداد از مراکز رای دهی و ناکارآيی وسيله سوراخ کن توام با گزارشات وسيع در مورد ادعاهای تقلب، به اعتماد 

 .به زدرای دهندگان به روند انتخابات ضر
  

آزادی رای دهندگان برای انتخاب کانديد شان در افغانستان با برخی رسوم اجتماعی محدود شده است؛ بعضی  •
آزادی فرد رای دهنده . اوقات کانديد مورد نظر يک اجتماع توسط افراد با نفوذ محلی و يا مجتمع مشخص ميگردد

ن محلی و همچنان برخی از کارمندان کميسيون مستقل برای انتخابش توسط کانديدان، نمايندگان آنها، قوماندانا
انتخابات و برخی کارمندان دولتی از طريق هدايت کردن رای دهندگان و مبارزه انتخاباتی در مراکز رای دهی 

 .سلب گرديده است
  

و بی آن که لطمه ای به پيامد کار کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی زده شود، وسعت  •
 .ماهيت تقلب بحث داغی را پيرامون سالمت روند انتخابات دامن زد

  
 و کرزی حامد جمهور رييس بين انتخابات دوم دور که نمود اعالم انتخابات مستقل کميسيون اکتوبر، 20 در •

 بر مبنی انتخابات مستقل کميسيون محاسبهء اساس به .گرديد خواهد برگزار نومبر 7 تاريخ به عبداهللا عبداهللا داکتر
 .آمد تر پايين  فيصد50 از پيشتاز کانديدان های رای اکتوبر، 18 مورخ انتخاباتی شکايات کميسيون تصميم
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  مقدمه
  

 دشوار امنيتی در ، در يک شرايط2009 آگست 20ريخ انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی در تا
 مشارکت نسبتا پايين زنان به  با درنظر داشت ميزان باالی ارعاب، ،جنوب، جنوب شرق و قسمت های از شمال

با اين وجود، افغان ها . خصوص در مناطق متاثر از جنگ و نگرانی ها درباره خشونت و تقلب، برگزار شد
همان طور که بسياری به شمول . ای رای بروندمصمم بودند تا در بخش های مختلف کشور به پای صندوق ه

 يادآور شدند، برگزاری انتخابات يک دستاورد مهم برای 1مأموريت های بين المللی نظارت بر انتخابات افغانستان
  .2مردم افغانستان بود و تعهد آنها را نسبت به روند مردم ساالری نشان می داد

  
چند از به جز . ماندهی شدزتوسط کميسيون مستقل انتخابات افغانستان سااين اولين انتخاباتی بود که به طور کامل 

يت اکثر. ، مواد انتخاباتی به طور ايمن و به موقع توزيع شد و تدارکات انتخابات به صورت مسلکی گرفته شدمحل
تعداد . 4استخدام شدند کارمند 120462 به موقع در سراسر کشور باز شد و بيش از 3رای دهی تمحال 6210 از

 2005 و سال 2004در انتخابات سال که تعداد مراکز رای دهی در مقايسه با   5رای دهی قابل مالحظهء مراکز
  .6باز شده بودند، باز شدند

  
آنهايی که از حقوق مدنی و سياسی (به زندانيان . توانستند رای دهند نيازهای ويژه افغانهای با برای بار نخست، 

و بيماران در شفاخانه ها امکان داده شد تا رای خود را در ) حيت محروم نشده بودندخود به حکم محکمه باصال
برای رای  رای دهی بيشتر را به منظور تسهيل رای دهی محل 82کميسيون مستقل انتخابات . صندوق ها بريزند
  .ايجاد کرد ويژه یدهندگان با نيازها

  
 در سراسر کشور به جز در 7رای دهیمحالت دان در اکثر  و نمايندگان نامزينبر عالوه، شمار زيادی از ناظر

حضور محض آنها در مراکز رای دهی بازدارنده تقلب بود، زيرا به نمايندگان . مناطق ناامن حضور داشتند
کميسيون مستقل انتخابات به . نامزدان اختيار داده شده بود تا بی نظمی هايی را که مشاهده می کنند، اطالع دهند

 گان نمايند92897، ) زن بودند36222که از آن جمله ( نامزدان انتخابات شوراهای واليتی گانمايند ن169709
که از آن جمله ( ناظر بين المللی 1250، ) بودند زن21103که از آن جمله (نامزدان انتخابات رياست جمهوری 

که (بين المللی مندان مطبوعات کار 609، ) بودند زن3758که از آن جمله ( ناظر داخلی 9228، ) بودند زن158
 نماينده 6998و )  بودند زن126که از آن جمله (داخلی کارمندان مطبوعات  638، )زن بودند152از آن جمله  

) فيفا(بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان . 8اعتبارنامه داده بود)  بودند زن396که از آن جمله (احزاب سياسی 
  .9گماشته بود ناظر زن 2642 ناظر به شمول 7368

  
 مرکز 929و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از ) يوناما(ماموريت مساعدت سازمان ملل متحد در افغانستان 

به شمول فيفا، (گزارش اين بازديدها و مشاوره با دستاندرکاران عمده . رای دهی در روز انتخابات بازديد کردند
 های دفتر نهاد/سازمان امنيت و همکاری اروپاتوت بين المللی جمهوری خواهان، انستيتوت دموکراتيک ملی، انستي

اين . رت بر حقوق سياسی را تشکيل می دهداساس سومين گزارش نظا) حقوق بشر و اتحاديه اروپادموکراتيک و 
انستان به ناامنی و خشونت قبل از روز انتخابات، مشارکت مردم افغ: می پردازدکليدی گزارش به چهار موضوع 

  .خصوص زنان در انتخابات، بی نظمی ها و تقلب انتخاباتی و آزادی بيان

  ناامنی و ارعاب. اول

  تشديد خشونت و ارعاب قبل از روز انتخابات
  

ما هفته قبل از روز انتخابات . عمده در آمادگی و برگزاری انتخابات بودنگرانی قبل از روز انتخابات، ناامنی 
 که به هدف ايجاد فضای ترس به يم، ناامنی توسط عناصر ضدحکومتی در سراسر کشور بودردوامداشاهد افزايش 

 تاکتيک های .صورت می گرفتمنظور دلسرد کردن رای دهندگان و ارعاب کارمندان کميسيون مستقل انتخابات 
شبنامه می شود که به  غيرقانونی و پوسته های از راه دور،  ل شدهارعاب شامل قتل، آدم ربايی، انفجار بمب کنترو

و واليات ) در جنوب شرق(و خوست غزنی ، واليات )در جنوب(هلمند خصوص در واليات قندهار، ارزگان و 
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اين تاکتيک ها، همان طور که از محتوای شبنامه ها . 10به اجرا در آمد) در منطقه مرکزی(کاپيسا، وردک و لوگر 
در بعضی از شبنامه ها به مسووالن . ت در انتخابات عملی شدبرمی آيد، به منظور هشدار به مردم نسبت به شرک

يک . مکاتب نسبت به باز کردن مکاتب يا استفاده از مکاتب به عنوان مراکز رای دهی اخطار داده شده بود
. 11 به صورت گسترده منتشر شد2009 آگست 18هشدارنامه عمومی رسما توسط طالبان صادر و در تاريخ 

ور مستقيم رای دهندگان را از طريق اخطار به واسطه بلندگو و نطق در مساجد به خوف طالبان همچنين به ط
  .12انداختند

  
در روزهای قبل : ارعاب توسط عناصر ضدحکومتی قبل از روز انتخابات به طرز قابل مالحظه ای افزايش يافت

ز رای دهی آغاز کردند و ، عناصر ضدحکومتی ايجاد موانع را در جاده های منتهی به مراک2009 آگست 20از 
نشانه شرکت (تهديدهايی را مبنی بر قطع انگشتان افرادی صادر کردند که انگشتان آنها رنگ انتخابات را دارد 

به صورت برجسته، چهار حمله انتحاری در جريان هفته قبل از روز انتخابات صورت ). يک فرد در انتخابات
، دو حمله انتحاری در شهر کابل در تاريخ 2009 آگست 14 تاريخ يک حمله انتحاری در واليت هلمند در: گرفت

اين حمالت رابطه . 2009 آگست 18 و يک حمله انتحاری در واليت ارزگان در تاريخ 200913 آگست 18 و 15
مخصوصی با روند انتخابات داشت، زيرا حس ناامنی را به ويژه در شهر کابل تشديد کرد که برای ماه ها شاهد 

  .تی نبودچنين حمال
  

نامزدان و کارمندان مبارزات انتخاباتی آنها بهای ارعاب و حمالت مستقيم عناصر ضدحکومتی را در چند هفته 
 حمله توسط عناصر ضدحکومتی 15، 2009 آگست 19 و 1در حد فاصل ميان . قبل از روز انتخابات پرداختند

بر همين اساس، عناصر . 14آنها صورت پذيرفتعليه وسايط نقليه نامزدان يا کارمندان مبارزات انتخاباتی 
 و يک نامزد انتخابات شوراهای 15نامزدان رياست جمهوری را ربودندانتخاباتی ضدحکومتی پنج کارمند مبارزات 

  .17کارمند مبارزات انتخاباتی را به قتل رساندنددو  و 16واليتی
  

انتخاباتی و کارمندان کميسيون مستقل های انتقال مواد کاروان عناصر ضدحکومتی همچنين مراکز رای دهی، 
مراکز رای دهی   منجمله مکاتبی که به عنوان حمله عليه مراکز رای دهی29حداقل . انتخابات را هدف قرار دادند

های انتقال مواد انتخاباتی کاروان  حمله عليه 14استفاده شده بودند، صورت گرفت که فقط به تلفات مالی انجاميد و 
د، به خصوص در چهار روز قبل از ردنها را همراهی می ککاروان ی امنيتی افغانستان که اين يا عليه نيروها

 و پنج 19شرق کشته شدندشمال و شمال ه کارمند کميسيون مستقل انتخابات در جنوب ُن. 18انتخابات، صورت گرفت
  .20کارمند اين کميسيون ربوده شدند

  ناامنی در روز انتخابات
  

 شاهد باالترين تعداد حوادث امنيتی 2009 آگست 20. رعاب در روز انتخابات ادامه يافتحمالت و تاکتيک های ا
—نظر به مناطق مختلف، متفاوت بود تعداد و شدت حمالت . بود سال15در ظرف ) حادثه 300( در يک روز

 در جنوب، وضعيت در اکثر نقاط در شمال، غرب و ارتفاعات مرکزی نسبتا آرام بود، اما بيشتر حوادث امنيتی
) بغالن و قندوز(و بخش هايی از شمال شرق ) وردک و لوگر(جنوب شرق، برخی از نقاط مشخص در مرکز 

های پوسته رخدادهای امنيتی شامل حمالت موشکی در نزديکی مراکز رای دهی و عليه . 21اطالع داده شد
حمالت برخوردهای مسلحانه کوچک و  از راه دور،  شدهبازرسی نيروهای امنيتی افغان، انفجار بمب های کنترول

سطح خشونت در صبح هنگامی که مراکز رای دهی باز می شد، باال بود و با گذشت زمان در .  می شدپراگنده 
غيرنظامی مجروح شد؛ به گفته  79غيرنظامی کشته و  31، 2009 آگست 20در تاريخ . عصر کاهش يافت

کارمند پوليس  18بر عالوه، . 22ه تلفات غيرنظامی قرار داشتند کارمند آن در جمل11کميسيون مستقل انتخابات، 
کارمند  27پوليس اردوی ملی و  27  حد اقل ملی افغانستان و هشت کارمند اردوی ملی افغانستان کشته شدند و

با اين حال، اکثريت مطلق حوادث نسبتا شديد نبود و به نظر نمی آيد به . 23 جراحت برداشتندی ملی افغاناردو
ظور کشتار مردم صورت گرفته باشد؛ اکثر تحليلگران به اين باور هستند که اين حمالت برای ايجاد فضای ترس من

  .در ميان مردم صورت گفته است تا از رفتن مردم به مراکز رای دهی ممانعت شود
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  حق رای دهی. دوم
  

، بر 24عامهايتی از نهادهای و نارض) به خصوص برای زنان( فرهنگی حدوديت هایناامنی، م  نظير عاملينچند
در نتيجه، علی رغم مساعی تحسين برانگيز نيروهای امنيتی افغان و کميسيون . اعمال حق رای دهی اثر گذاشت

مستقل انتخابات، ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات پايين تر از مشارکت آنها در انتخابات رياست جمهوری در 
به گفته . 26 در اکثر نقاط کشور بود2005و شوراهای واليتی در سال  و انتخابات ولسی جرگه 200425سال 

درصد در انتخابات  38.7 رای دهندگان واجد شرايط  . 15295016از مجموع کميسيون مستقل انتخابات، 
  .27 بودند ها درصد کوچی2.83 درصد زن و 38.75 درصد مرد، 58.42اشتراک کردند که از آن جمله 

  ناامنی و رای دهی
  
روند انتخابات نسبتا به آرامی در .  در روز انتخابات مرتبط بودهر منطقهزان مشارکت مردم با وضع امنيتی مي

، ارتفاعات )به جز ولسوالی شيندند واليت هرات و واليت فراه (29، غرب)به جز ولسوالی غورماچ (28شمال
پيش رفت و ) در مرکز (32نو واليات پنجشير و پروا) در شمال شرق (31، واليات تخار و بدخشان30مرکزی

 توام با آموزش 33در اين قسمت هاعمومی آرامش . حوادث امنيتی در اين مناطق در روز انتخابات پراکنده بود
  .مدنی گسترده به مشارکت نسبتا باالی مردم در اين مناطق کشور ياری رساند

  
به . 34نتوانست باز شودحوادث امنيتی  مرکز رای دهی به دليل 760بر خالف، به گفته کميسيون مستقل انتخابات، 

کاپيسا، لوگر و : 35گفته يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، واليات زير به صورت مشخص متاثر شدند
، واليت نورستان 38)در غرب(، واليات فراه و هرات 37)شمال شرق(، واليات قندوز و بغالن 36)مرکز(وردک 

با اين حال، نظارت مستقل بر برخی مراکز .  جنوبیاطق و نيز من40)وب شرقدر جن(، واليت پکتيکا 39)در شرق(
  .رای دهی در جنوب ممکن نبود، چون اين مراکز به دليل ناامنی مسدود شده بودند

  
عمدتا جنوب، جنوب شرق، —بر عالوه، بر اساس گزارش ها، اقشار وسيعی از مردم در مناطق متاثر از ناامنی

از رفتن به —)غرب( و واليت فراه )شمال شرق(، واليات قندوز و بغالن )مرکز(دک شرق، واليات لوگر و ور
. به باور بسياری، ناامنی مانع رفتن اين افغان ها به مراکز رای دهی شده است. مراکز رای دهی خودداری کردند

 واليت به جز (41مردم اندکی در جاده ها در جنوب، به خصوص واليات قندهار، هلمند، زابل و ارزگان
برای  مردم  گيریه همين گونه، به نظر می رسد ناامنی عامل عمده در تصميمب. ، به چشم می خوردند)42نيمروز

به .  و سراسر واليات غزنی و پکتيکا بوده است43، اکثر نقاط واليت خوستجنوب شرقشرکت در انتخابات در 
، شاهد تعداد بسياری کمی از رای 44ه باز شد در اکثر نقاط در واليت وردک، مراکز رای دهی اندکی کهمينگونه

  .دهندگان بود
  

 از راه دور و درگيری ها ميان نيروهای امنيتی افغان و  شدهحمالت موشکی پراکنده، انفجار بمب های کنترول
رای دهی نه تنها مردم را از اشتراک در انتخابات دلسرد کرد، بلکه به محالت عناصر ضدحکومتی در نزديکی 

در نتيجه، از رفتن مردم به پای صندوق — مراکز رای دهی انجاميد47 يا جابجايی46 يا موقت45بل از وقتانسداد ق
تری را برای رسيدن به مراکز رای دهی امن تر  طوالنی های رای جلوگيری شد يا آنها مجبور شدند تا فاصله

رزشگاه کرزی هنگام باز شدن مورد برای مثال، در ولسوالی لشکرگاه واليت هلمند، مرکز رای دهی در و. بپيمايند
حمله موشکی قرار گرفت که در نتيجه يک کودک کشته و دو بزرگسال زخمی شدند و باعث شد تا تعدادی از مردم 

در ولسوالی نرنگ واليت کنر، يک موشک به مرکز رای دهی در . که به ورزشگاه آمده بودند، محل را ترک کنند
يان نيروهای امنيتی افغان و عناصر ضدحکومتی به انسداد مرکز رای مکتب بار نرنگ اصابت کرد و جنگ م

به همين ترتيب، . دهی منجر شد؛ گفته می شود که رای دهندگان زمانی که مرکز رای دهی بعدا باز شد، برنگشتند
در مرکز ولسوالی خاص ارزگان، واليت ارزگان، درگيری های جاری ميان نيروهای امنيتی افغان تحت حمايت 

يروهای نظامی بين المللی و عناصر ضدحکومتی و حمالت هاوان نهايتا مردم را از ريختن آرا در صندوق های ن
  .رای بازداشت
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در مناطق تحت کنترول طالبان، مردم اظهار داشتند که از مشارکت در انتخابات به دليل انتقام جويی طالبان هراس 
دهايی را صادر کرده بودند که در آن به مردم نسبت به اشتراک در همان طور که قبال ذکر شد، طالبان تهدي. دارند

در نتيجه، دادن رای . 48انتخابات از طريق قطع انگشتان آنها هشدار داده شده بود و گشت و گذار آن منع گرديده بود
ولسوالی های سنگين، واشر، خان نشين، (در اکثر نقاط واليت زابل، بخش های مشخصی از واليت هلمند 

به مراکز ) شرق(و اکثر نقاط واليات ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان ) رمسير، کجکی، دشو، باغران و نوزادگ
در بعضی از قسمت های کشور، ايجاد موانع بر سر جاده ها توسط عناصر ضدحکومتی . ولسوالی ها محدود بود

  .49اين تهديدها را در انظار عمومی معتبر کرد

   رای دهیمحالت وجابجايی يا ادغام مراکز
  

 2009 آگست 18رای دهی و اطراف آن، کميسيون مستقل انتخابات در تاريخ محالت برای تحکيم امنيت در داخل 
همان طور که قبال ذکر شد، اين رقم در . 50ابات باز خواهد شد در روز انتخ مرکز رای دهی6519الم کرد که اع

کميسيون مستقل . دي يک افزايش به شمار می آ2005 و سال 2004مقايسه با تعداد مراکز رای دهی  انتخابات سال 
را اجرا کرد تا رای دهندگان از موقعيت آگاهی عامه انتخابات شماری از فعاليت های آموزش رای دهندگان و 

و » چگونه رای دهيم«برای مثال، در شمال، اين فعاليت ها شامل ابتکار آگاهی رسانی . مراکز رای دهی آگاه شوند
  .کميسيون مستقل انتخابات می شد» جا رای دهيمک«
  

شده تعين از تاريخ بعد با اين حال، از آنجا که کميسيون مستقل انتخابات موقعيت مراکز رای دهی را تنها يک هفته 
اعالم کرد و نيز به دليل ناامنی، آموزگاران مدنی اين کميسيون قادر شدند تا کارزار آموزش رای دهندگان را فقط 

نامزدان و نمايندگان آنها خود عهده دار آگاه کردن رای دهندگان از موقعيت . مناطق امن و شهرها اجرا کننددر 
جابجا يا ادغام شده ) ر شمال شرقد(مراکز رای دهی شدند که در جنوب، جنوب شرق، شرق و واليت قندوز 

ز رای دهی حتی در روز انتخابات  چنانچه ادعا شده که شماری از رای دهندگان از موقعيت های مراک.بودند
 برای مثال، در ولسوالی های کشم و خواهان واليت بدخشان، شماری از مراکز رای دهی شاهد اطالع نداشتند

ی قبًال نگرانی ها. سيلی از رای دهندگان بود، زيرا آنها ادعا کردند که از موقعيت های رای دهی بی اطالع بودند
اقشار معينی از شدن  بر محروم  رارای دهیمحالت  يا مراکزيا تغير موقعيت ام  ادغاظهار شده در مورد تاثير
 نمی توان تاييد کرد يا ناديده  ،رای دهی مراکز به دليل مسافت زياد  دهی از حق رایمردم به خصوص زنان

  .51گرفت

  مشارکت زنان
  

، اما ناامنی و موازين فرهنگی  داده اندتبارزگرچه زنان افغانستان عالقه فزاينده ای  به امور سياسی و انتخابات 
. بازدارنده مشارکت زنان در زندگی عمومی کماکان به عنوان موانع مشارکت زنان در جامعه باقی مانده است

در کل، زنان کم تر از مردان در انتخابات شرکت . توانايی رای دادن زنان وابستگی زيادی به شرايط محلی داشت
 و بعضی از 53 و ارتفاعات مرکزی52مناطق نسبتا امن از قبيل مراکز واليات در شمالمشارکت زنان در . کردند

دلگرم کننده ) واليت پروان(و مرکز ) واليت بدخشان(، شمال شرق 54)واليات هرات و بادغيس(بخش های غرب 
واليت  واليت جوزجان و قلعه نو 55آنچه مايه تشويق بيشتر است اين که مشارکت زنان در شهر شبرغان. بود

 در اين مناطق، آگاهی گسترده از حق رای و بسيج موثر زنان رای دهنده .بادغيس بيشتر از مشارکت مردان بود
  .ه شديتوسط نامزدان زن به عنوان ادله سطح باالی اشتراک زنان در انتخابات ارا

  
رای دهی محالت  430دود بر اساس منابع کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما، در مناطق ناامن، در ح

) گرچه با مالحظات امنيتی توجيه می شود(احتمال می رود اين تصميم . ا جابجا يا ادغام شد،زنانه باز نشد
 رای دهی به وجود آورده باشد، زيرا نظر به موانع  محالتمشکالت بيشتری را برای زنان در دسترسی به

با دشواری های زيادی طی مسافت طوالنی ، زنان در )عمومینظير استفاده از حمل و نقل (فرهنگی و تدارکاتی 
  .رو به رو هستند
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رای دهی زنانه توسط عناصر ضدحکومتی محالت اگرچه شواهدی دال بر هدف گيری ويژه رای دهندگان زن يا 
ه ب. 56شود محيط ناامن زنان را از رفتن به پای صندوق های رای بازداشته استمي چنين درکوجود ندارد، اما 

 برای سهم گيری زنان در از آنچهمشارکت سياسی زنان در شهر کابل کم تر مثال، آنچه نمايان شد اين که گونه 
برخی ها به اين نظر هستند که تصميم زنان برای رای دادن بيشتر .  بود توقع ميرفت،سياست در مناطق شهری

 2005 و سال 2004سال با انتخابات سال انتخابات ام. دهای فرهنگیتحت تاثير محيط ناامن قرار داشت تا س
 ،57در جنوب و شرق. متفاوت بود، زيرا در انتخابات در آن سال ها ميزان مشارکت زنان به مراتب بيشتر بود

، سهم گيری زنان )در شمال شرق(و واليت قندوز ) در مرکز (58، واليات وردک و لوگر)در غرب(واليت فراه 
در بدترين وضعيت، گفته می شود هيچ زنی در ولسوالی نوزاد واليت .  داشتدر انتخابات در سطح پايينی قرار

 و در منطقه اتموری واليت 60، يک مرکز رای دهی در يک مسجد در ولسوالی خان نشين واليت هلمند59هلمند
  .لوگر رای نداده است

  
ادی گشت و گذار و  مردساالر باعث محدوديت آزء سنتی و عمومی از نقش زنان در يک جامعهدرکبر عالوه، 

رسم و رواج های فرهنگی و محلی در اکثر نقاط کشور به اين معنی است که مشارکت زنان . انتخاب زنان می شود
تهديدها، آزارها و . در روند انتخابات، چه به حيث نامزد و چه به عنوان رای دهنده، نامناسب و نامربوط است

 و قانون احوال شخصيه اهل تشيع که قبل از انتخابات در جريده 61عامهحمالت عليه زنان سهم گيرنده در زندگی 
بنابراين، جای . رسمی نشر گرديد، مصداق هايی از نگرش محافظه کارانه نسبت به زنان در جامعه افغانستان است

تعجب نيست که با وجود مساعی کميسيون مستقل انتخابات، سازمان های جامعه مدنی و سياستمداران در تشويق 
 رای آزاد و آگاهانه خود را از رهگذر مشارکت در روند قان برای رای دادن، زنان در موقعيتی نبودند تا حزن

  .62انتخابات به کار بندند
  

، اما اين 63رای دهی زنانه استخدام کردمحالت  کارمند زن را برای اداره 62844گرچه کميسيون مستقل انتخابات 
در نتيجه، مردان به شمول بزرگان . انه ناکافی بودرای دهی زنمحالت ازهای نيبه  پاسخ تعداد کارمند برای تامين

رای دهی در واليات پکتيا، محالت اکثر اين . رای دهی زنانه را اداره کردندمحل  3504 قابل اعتمادو رهبران 
بود ن.  موقعيت داشت66)شرق( و واليت ننگرهار 65)غرب(، واليت غور 64)جنوب شرق(پکتيکا، خوست و غزنی 

 رای دهی يقينا بخشی از زنان را از رفتن به پای صندوق  محالت کميسيون مستقل انتخابات در اينن اناثکارمندا
 رای دهی زنان در حضور مردان را ، است، به ويژه با در نظر داشت اين امر که موازين فرهنگیباز داشتهها 

 بعضی از مناطق از رای دادن زنان در جنوب به گفته فيفا، نبود کارمندان زن در. 67نامناسب حکم می کند
 برای رای دادن از خانه های خود در ان زنيک گروپی ازبرای مثال، در واليت ارزگان . 68 کردجلوگيری

  .69ولسوالی چوره بيرون شدند، اما نهايتا به دليل عدم حضور کارمندان زن در مکان رای دهی رای ندادند

  تقلب و بی نظمی ها. سوم
  

به شمول اعتبار اوراق رای با داشتن مهر، استفاده از رنگ پاک نشدنی، استفاده  اقداماتی  مستقل انتخاباتکميسيون
 های مخصوص انتقال مصون اوراق نتايج و  پاکتاز مهرهای مسلسل برای صندوق های رای و استفاده از

ساس و بازرسی از قبل برنامه ، تدابير شديد امنيتی، دسترسی محدود به مواد حرای دهی محالت ژورنال های 
ساير تدابير ضد تقلب عبارتند از کنترول . را به منظور کاهش، شناسايی و رفع تقلب روی دست گرفتريزی شده 

به شمول شش معيار قرنطينه کردن ( جابجايی و اداره مواد حساس، طرزالعمل های کاهش و شناسايی تقلب جدی
 به خصوص دادن اعتبارنامه به ناظران، نمايندگان و ،شفافيت  حد اکثرو ) که در زير به آن اشاره شده

  .70خبرنگاران
  

در دستگاه به » محرک هايی«بر عالوه، برای تأمين اعتبار و سالمت نتايجی که وارد روند شمارش می شود، 
 شش .71 را قرنطينه می کندینتايجچنين منظور شناسايی نتايج مظنون در نظر گرفته شده که به طور خودکار 

 رای دهی ثبت محل رای يا بيشتر در يک 600) 1: (می شود» محرک ها«معيار قرنطينه کردن نتايج شامل اين 
تعداد کلی آرای ثبت شده در مرکز رای دهی از تعداد کلی اوراق ) 2(؛ درصد آرا به نفع يک نامزد است 95 و هشد

 در صورتی که تاييد ، رای1000ای بيش از رای دهی دارمحالت ) 3 (؛رای صادره به آن مرکز تجاوز می کند
نتايج دريافتی از ) 4 (؛رای دهیمحالت رای دهی است و نه مجموعه ای از محل شود که نتايج فقط متعلق به يک 
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نتايج دريافتی از مراکز رای دهی ای که توسط کميسيون مستقل ) 5 (؛مراکز رای دهی که در واقع باز نگرديد
  .نتايجی که به باور کميسيون مستقل انتخابات مظنون است) 6( يا ؛قلب آميز تلقی گرديدانتخابات بازرسی شد و ت

  
در اين رابطه، کميسيون شکايات انتخاباتی صالحيت دارد تا در مورد شکايات مربوط به تخطی های انتخاباتی به 

دوق های رای قضاوت شمول تقلب در رای دهی و رای شماری و مداخله غيرقانونی در مواد انتخاباتی يا صن
در صورت ارتکاب تخطی انتخاباتی، کميسيون شکايات انتخاباتی می تواند شمارش مجدد آرا، تکرار روند . 72کند

تنها بعد از قضاوت کميسيون . 73رای دهی، ابطال اوراق رای و ديگر تعزيرها و مجازات ها را دستور دهد
ی و رای شماری است که کميسيون مستقل انتخابات خواهد شکايات انتخاباتی در مورد شکايات مربوط به رای ده

  .74توانست تا نتايج انتخابات را تصديق کند
  

، کای آيده، نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، از کميسيون مستقل 2009 سپتمبر 8در تاريخ 
 بی نظمی های انتخاباتی را متاثر ازرای انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی تقاضا کرد تا نتايج صندوق های 

 کمال اهميت برای زي حاسالمت اين انتخابات«او همچنين تاکيد کرد که . تفکيک کننداز روند شمارش مقدماتی آرا 
و اين که کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی بايد وظايف و صالحيت های » ...استافغانستان 
اراده رای دهندگان افغانستان را منعکس صادقانه پيامد نهايی انتخابات «الی اجرا کنند تا عدر سطح خود را 

  .»75کند
  

با اين حال، نگرانی هايی در مورد اعالم نتايج مقدماتی انتخابات رياست جمهوری از جانب کميسيون مستقل 
  شش معيارتنها سه معيار از جملهء  مستقل اننتخابات  مطرح گرديد، کميسيون2009 سپتمبر 8انتخابات در تاريخ 

کميسيون مستقل انتخابات تاکيد . 77تطبيق کرددهی رای محل  579در را نتايج آرا  قرنطينه کردن  و76خارج کردن
کرد که قانون انتخابات صالحيت ابطال نتايج انتخابات را به اين کميسيون اعطا نکرده است و تمام نتايج قرنطينه 

  . ابطال به کميسيون شکايات انتخاباتی راجع شودقضاوت وغرض شده بايد 
  

در . 78 آن از جمله اولويت هاستمورد 893شکايت دريافت کرده است که  2584شکايات انتخاباتی کميسيون 
باالی تعدادی از صندوق ، ، کميسيون شکايات انتخاباتی بعد از انجام بررسی های مقدماتی 2009 سپتمبر 8تاريخ 

در بعضی از محالت رای دهی را  شواهد واضح و قانع کننده تقلب ،بات رياست جمهوریهای رای دهی انتخا
ن صندوق يشواهد دريافتی کميسيون شکايات انتخاباتی شامل قرا).  کنيدمراجعهبه قسمت های زير  (دريافت کرد
در صندوق ها  ی های همراه آرا و شرايط خود آرا می شد، در صورتی که آرا به صورت قانونورمههای رای، ف

اباتی دستور تفتيش و شمارش  کميسيون شکايات انتخبرعالوه  .79ريخته نشده باشد يا به درستی شمرده نشده باشد
 های رای دهی انتخابات رياست جمهوری را در جاهای که مجموع آراء ريخته شده به صندوق ها مجدد صندوق

 از  در صد يا بيشتر95رياست جمهوری  يک کانديد  رای يا بيشتر و يا در جاهای که600در يک محل رای دهی 
مجموعی استعمال شده در يک محل رای دهی بدست آورده باشد، بشرط که تعداد مجموعی رای  آرای آنرا از

 به همين ترتيب، کميسيون 80. رای استعمال شده تجاوز نمايد100استعمال شده در يک محل رای دهی از مرز 
رای دهی محالت  3377رای دهی، نتايج محالت  447که بر عالوه ابطال نتايج مستقل انتخابات اعالم کرد 

با آگاهی از اينکه برای بازرسی و بازشماری يک تعداد زيادی از صندوق های . خواهد شد و بازرسی بازشماری 
ق نمودند،  توافت کميسيون شکايات انتخاباتی و کميسيون مستقل انتخابارای دهی نياز به وقت طوالنی تری است،

انتخاب ) راندوم(قرعه    صندوق رای دهی که به اساس345تا روند بازرسی را بر اساس نمونه گيری احصاييوی 
تحقيقات کميسيون شکايات انتخاباتی  آغاز گرديد، 2009 اکتوبر 5که به تاريخ اين بازرسی . ند، آغاز نمايددگردي

کميسيون . نموديون فرستاده شده است، تکميل ن به اين کميسرا در مورد شکاياتی که در روز رای دهی و پس از آ
شکايات انتخاباتی با استفاده از نتايج بازرسی و همچنان يافته های خود از تحقيق در مورد شکايات دريافت کرده؛ 

 در مورد خط مشی 1به ضميمهء ( گرفت، تصميم داشتدر مورد اينکه آيا تقلب در انتخابات بر نتايج تاثير
   .) و بازشماری مراجعه نماييديون شکايات انتخاباتی  در مورد ارزيابی، تفتيشکميس

  
يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شمار نگران کننده ای از شکايات را درباره تقلب و بی نظمی 

، نمونه ای از  به عنوان پی نوشت اشاره شدهاانتخاباتی دريافت کردند؛ قضايايی که به آن در اين قسمت عمدت
يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر .  مشترک دريافت کردند و توانستند آن را بررسی کنندپاتهاماتی است که گرو
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اين . تاييد گرديد شکايت 241ردند که از آن جمله افت کشکايت را در مورد تقلب و بی نظمی دري 387افغانستان 
رای دهی تقلب آميز تمام بخش های کشور را . ه می شوديتی اراشکايات در زير به ترتيب تعداد شکايات درياف

اگرچه در حدود . وسيع بود) در غرب( جنوب شرق و واليت فراه ،متاثر نکرد، بلکه در مرکز، جنوب، شرق
که به خودی خود — ناظر و نماينده در سراسر کشور به منظور نظارت بر انتخابات مستقر شدند280000

محالت مانع آن شد تا ناظران به شماری از اما ناامنی —81زاينده شناسايی خطا و تخلف استبازدارنده تقلب و اف
لوگر و ولسوالی های جنوبی واليت کاپيسا واليت  وردک، ، واليت شرق،رای دهی در جنوب، جنوب شرق

  .82بروند و شمار زيادی از شکايات تقلب و بی نظمی از اين مناطق برخاستند) مرکز(

  ق های رایپر کردن صندو
  

اتهامات دال بر پر کردن صندوق های رای ماهيت جدی دارد، زيرا در صورت اثبات اين اتهامات و با در نظر 
يوناما و کميسيون مستقل . داشت وسعت اين مشکل، اين امر می تواند شديدا بر سالمت نتايج انتخابات تاثير بگذارد

قسميکه . پر کردن صندوق های رای دريافت کردندحقوق بشر افغانستان، اتهامات زيادی را در خصوص 
کميسيون شکايات انتخاباتی مشخص نموده است، عواملی که سبب افزايش شک در مورد پر کردن صندوق های 

تمام محالت رای دهی در يک موقعيت خاص دارای تعداد مشابهی از : رای ميگردد، شامل موارد ذيل است
 درصد آرا را به خود اختصاص داده است؛ تفاوت ميان ورق 100مشخص آراست؛ محالتی که در آن يک نامزد 

نتايج و شمار آرای ريخته شده در صندوق؛ نشانه های مشابه بر ورق های رای؛ تفاوت ميان شمار رای دهندگان 
ثبت شده در ژورنال محل رای دهی و تعداد آرای ريخته شده در صندوق؛ و عدم وجود عاليم قات کردن بر اوراق 

کميسيون شکايات . 83رای که نشان می دهد آن اوراق قات نشده و به نحوی در صندوق رای ريخته شده است
  .دنموعناصر استفاده انتخاباتی برای مشخص کردن اينکه آيا تقلب صورت گرفته از مجموع اين 

  
واليت قندهار، (ک  به ويژه اسپين بولد84شکايات دال بر لطمه به سالمت صندوق های رای عمدتا از جنوب کشور

 به خصوص در واليات غزنی و 85؛ از جنوب شرق)واليت قندهار(و شورابک ) واليت ارزگان(ترين کوت 
به صورت .  عمدتا در واليات کابل، لوگر، کاپيسا و وردک دريافت گرديد87 و از منطقه مرکزی86پکتيکا، از شرق

دهی شب قبل از انتخابات يا در روز انتخابات عام، شکايات راجع به برداشتن صندوق های رای ازمحالت رای 
توسط نامزدان، کارمندان کميسيون مستقل انتخابات و حکومت، فرماندهان محلی يا پوليس ملی افغانستان می شد تا 

انتقال يابد و در آنها به نفع نامزدان مشخصی پر ) مخصوصا خانه های شخصی(اين صندوق ها به موقعيت ديگری 
ی های شوراباک، ريگستان و اسپين بولدک واليت قندهار، گزارش های زيادی دريافت گرديد که در ولسوال. شود

به . بر اساس آن مقام های حکومت به شمول کارمندان پوليس سرحدی افغانستان صندوق های رای را پر کردند
ی را به خانه خود برده همين ترتيب، در ولسوالی يوسف خيل واليت پکتيکا،  مدير اداری ولسوالی صندوق های را

  .است
  

 محل رای دهی در واليات پکتيکا، 83در اين رابطه، کميسيون شکايات انتخاباتی تمام اوراق رای دهی را از 
  88.قندهار و غزنی باطل اعالم کرده است

  
 گزارش های پراکنده ای دريافت شد که برخی از زدوخوردها در مراکز رای دهی به منظور مساعد کردن زمينه

برای مثال، در ولسوالی های امام صاحب و قلعه زال واليت قندوز و . پرسازی صندوق های رای تنظيم شده است
ولسوالی های الله منگل و جاجی احمد خيل واليت پکتيا، آتش باری ها و حمالت در اين مراکز رای دهی بدين 

 تا صندوق های رای خالی را از مراکز دور منظور روی داده است تا نامزدان انتخابات شوراهای واليتی بتوانند
  .89کنند، صندوق ها را پر کنند و آنها را دوباره به مراکز بياورند

  
  تفاوت ميان تعداد آرا و مشارکت رای دهندگان

  
در بعضی از موارد، تعداد آرای ريخته شده در صندوق ها از شمار رای دهندگان در محالت رای دهی بيشتر بوده 

 موارد، تعداد آرای ريخته شده به مراتب از شمار رای دهندگان ثبت شده در آن منطقه تجاوز کرده در ساير. است
کميسيون .  رای دهنده را دارد600کميسيون مستقل انتخابات تخمين می زند که هر محل رای دهی ظرفيت . است
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ده، شمار آرای ريخته شده در در اکثر محالت رای دهی ای که تقلب يافت ش«شکايات انتخاباتی اظهار داشت که 
صندوق ها به مراتب بيشتر از توقع بر اساس گزارش معتبر ناظران در مورد سطح پايين مشارکت رای دهندگان 

صندوق های رای از قندهار و به خصوص . اين اختالفات عمدتا در مناطق ناامن مشاهده شده است. »90بوده است
 رای بوده است که از مشارکت باالی مردم حکايت دارد، حال آن 600 تا 500اسپين بولدک واليت قندهار حاوی 

که شاهدان عينی ازمحالت رای دهی نسبتا خالی سخن گفتند؛ گفته می شود در منطقه باال جری ولسوالی ارغستان 
ای واليت قندهار و در منطقه حکمند کاريز، شهر لشکرگاه،  واليت هلمند هيچ فردی در انتخابات شرکت نکرد و ر

)  رای25000(نداد، اما صندوق های رای پر بود؛ در ولسوالی اندر واليت غزنی، شمار قابل مالحظه ای از آرا 
 نفر در آن منطقه زندگی می کنند؛ در شهر غزنی 1600در صندوق ريخته شد، اما آنچه صراحت دارد اين که تنها 

، حال آن که ادعا می شود ) رای20000(پر بود واليت غزنی، در مرکز رای دهی اسپنته، تمام صندوق های رای 
  . نفر است1700که تعداد رای دهندگان ثبت شده تنها 

  
 دستور شمارش ، به اساس نمونه گيری احصاييویهمان طور که قبال اشاره گرديد، کميسيون شکايات انتخاباتی

رای ريخته شده در صندوق ها مجدد آرا برای انتخابات رياست جمهوری را در محالت رای دهی ای که تعداد آ
 110 رای است، صادر کرده است که نشاندهنده مشارکت 600برای انتخابات رياست جمهوری برابر يا بيشتر از 

 مستقل انتخابات پيش از تخمين رای دهندگان احتمالی در آن موقعيت ها توسط کميسيون مردم بر اساس 91درصدی
  .انتخابات است

  
  ی آرايی که به نفع يک نامزد ريخته شده استفيصدی  فوق العاده باال

  
 دستور شمارش مجدد ، به اساس نمونه گيری احصاييوی، کميسيون شکايات انتخاباتی2009 سپتمبر 8در تاريخ 

آرا را در حالتی صادر کرد که فيصدی فوق العاده باالی آرايی که به نفع يک نامزد در صندوق ها ريخته شده است 
صد آرا به نفع يک نامزد مشخص در شماری از محالت رای دهی مربوط به يک مرکز رای  در95يعنی دست کم 

 35 مرکز رای دهی در واليت قندهار و دست کم 30گفته می شود حداقل . 92دهی در صندوق ها ريخته شده باشد
ال، در چهار برای مث. محل رای دهی در منطقه جنوب شرقی، نتايج مشابه و سوال برانگيزی را بيرون داده است

 رای به نفع يک نامزد مشخص 2288محل رای دهی در مرکز رای دهی اول کمپ، ولسوالی زری واليت قندهار، 
 رای به نفع يک نامزد مشخص ريخته 4715ريخته شد؛ در يک مرکز رای دهی در شير شاه واليت قندهار، تمام 
 رای در پنج محل رای دهی به نفع 1642، تمام شد؛ در يک مرکز رای دهی در منطقه علی احمد خيل واليت پکتيا

ساير نامزدان هيچ رايی به دست نياوردند؛ و در يک مرکز رای دهی در واليت —همان نامزد مشخص ريخته شد
 رای در هر يک از آنها به نفع همان نامزد 1044پکتيکا، عين نتايج در سه محل رای دهی ثبت گرديده بود يعنی 

  .93 صندوق ها ريخته شده بودمشخص رياست جمهوری در

  مبارزه انتخاباتی درمحالت رای دهی  وهدايت دادن رای دهندگان
  

آزادی رای دهندگان برای انتخاب کانديد شان در افغانستان با برخی رسوم اجتماعی محدود شده است؛ معموًال 
آزادی فرد رای دهنده . يگرددکانديد مورد نظر يک اجتماع محلی توسط افراد با نفوذ محلی و يا مجتمع، مشخص م

 و همچنان بعضی کارمندان کميسيون مستقل 94برای انتخابش توسط کانديدان، نمايندگان آنها، قومندانان محلی
انتخابات و برخی کارمندان دولتی از طريق هدايت کردن رای دهندگان و راه اندازی مبارزهء انتخاباتی در مراکز 

اما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شکاياتی زيادی در اين رابطه بدست رای دهی، سلب گرديده بود که يون
نظر به ساختارهای قدرت در سطح محلی، اين رويه شديدا مانع حق رای آزادانه رای دهندگان شده . 95.آورده اند

افت کرده  شکايت را راجع به ارعاب، خشونت و مبارزه انتخاباتی دري784کميسيون شکايات انتخاباتی . است
  .است

  
  مبارزه انتخاباتی در مراکز رای دهی

  
مبارزه انتخاباتی در مراکز رای دهی به طور برابر به نفع نامزدان شوراهای واليتی و نامزدان رياست جمهوری 

گزارش هايی در خصوص نقض قانون . مبارزه در روز رای دهی ناقض قانون انتخابات است. صورت پذيرفت
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، 96ن آنها به ويژه در جنوب شرق، جنوبابات شوراهای واليتی، نمايندگان نامزدان و حامياتوسط نامزدان انتخ
 83 شکايت را از واليت کابل، 84کميسيون شکايات انتخاباتی در اين زمينه .  دريافت گرديد98 و شرق97شمال

مثال . 99ريافت کرد شکايت را از واليت تخار د52 شکايت را از واليت هرات و 68شکايت را از واليت بغالن، 
حمل پوستر نامزد توسط حاميان او، مبارزه انتخاباتی :  مراکز رای دهی شامل اين موارد می شودهای مبارزه در

  .101 و توزيع غذا100مستقيم توسط نامزدان انتخابات شوراهای واليتی، توزيع روسری به رای دهندگان زن
  

  اجبارارعاب و 
  

، 102در شمال—دهندگان يا ارعاب مستقيم آنها شايع تر بود و در اکثر مناطقشکايات در مورد هدايت دادن به رای 
گزارش شد که بر اساس آن، نمايندگان نامزدان و حاميان آنها و —106 و مرکز105، شرق104، شمال شرق103جنوب

در بعضی از موارد خود نامزدان انتخابات شوراهای واليتی يا علنا به رای دهندگان قبل از دادن رای هدايت 
  .دادند يا نهايتا به عقب غرفه های رای دهی می رفتندمي
  

 در حق رای آزادانه 107بر عالوه، اتهامات زيادی راجع به مداخله کارمندان حکومت و کميسيون مستقل انتخابات
بعضی از ولسوال ها، والی ها، روسای پوليس در سطح ولسوالی و مقام های پوليس ملی . مردم صورت گرفت

برای مثال، در واليات قندهار و ارزگان، پوليس ملی افغانستان، . 108ين مداخالتی دست داشتندافغانستان در چن
. 109پوليس سرحدی افغانستان و ولسوال ها به رای دهندگان هدايت ميدادند تا به نفع نامزدان مشخصی رای دهند

ان انتخابات محسوب می اين امر تخطی از اصل بی طرفی مقام های کميسيون مستقل انتخابات و حکومت در جري
در برخی از موارد مشخص، فرماندهان محلی با مردان مسلح خود در مراکز رای دهی ديده شدند که رای . 110شود

بر عالوه، بر طبق رسوم کارمندان . 111دهندگان را مجبور می کردند تا به نفع نامزدان مشخصی رای دهند
جازه داده اند تا به شکل دسته جمعی پشت غرفهء رای دهی کميسيون مستقل انتخابات به برخی از رای دهندگان ا

برخی ها استدالل نموده اند که اين عمل به وسيلهء اشخاص بانفوذ . رفته و دسته جمعی کانديد خود را انتخاب نمايند
  .به خصوص فرماندهان محلی به منظور هدايت کردن رای دهندگان، احتماًال استفاده شده است

   رای دهی نزد يک فردموجوديت چند کارت
  

 در انتخابات دريافت گرديد، اما حجم شکايات ی از چند کارت رای دهرای دهندهشکاياتی در مورد استفاده يک 
در اين مورد، اکثر شکايات از مناطق مرکزی و شرقی . نشان می دهد که اين يک مشکل گسترده نبوده است

و واليت لغمان ) مرکز(در واليات کابل و لوگر .  استبرخاست و شکايات در ديگر قسمت های کشور پراکنده
، گفته می شود کيفيت پايين رنگ زمينه را برای رای دادن چندگانه يک فرد مساعد کرده است، زيرا شواهد )شرق(
گزارش گرديد که مقام های . 112در مورد اين که يک فرد قبال رای داده است يا نه، وجود نداشته است» فيزيکی«

برای مثال، در ولسوالی . ای شوراها و نمايندگان نامزدان در چنين عمل تقلب آميزی دست داشته اندمحلی، اعض
 کارت رای دهی را نزد خود داشت و در ولسوالی تنی واليت 80چرخ واليت لوگر، يک مقام حکومتی در حدود 

رای دهنده می داد تا او  ورق رای را به هر 30 تا DFC (25(خوست، گزارش شد که يک هماهنگ کننده ساحوی 
  .113به نفع يک نامزد شورای واليتی رای دهد

  

  رای دادن غيرمستقيم
  

رای دادن غيرمستقيم به خصوص به نمايندگی از زنان صورت گرفت و اين امر حق رای دادن مستقالنه و آزادانه 
ن عضو مرد خانواده به رای دهی غيرمستقيم رابطه نزديکی با فرهنگی دارد که بر اساس آ. زنان را نقض کرد

کارمندان انتخابات، رای دهی . نمايندگی از تمام خانواده خود به خصوص اعضای زن خانواده رای می دهد
در اغلب موارد از تعداد زيادی از کارت . يا روستايی پذيرفتند/غيرمستقيم را به ويژه در مناطق محافظه کار و
شکايات دال بر رای غيرمستقيم عمدتا از جنوب، جنوب . 114ته شدهای رای دهی در رای دادن غيرمستقيم کار گرف

در ولسوالی يوسف خيل واليت پکتيکا، .  برخاست116 و منطقه مرکزی115)واليات پکتيا، پکتيکا و خوست(شرق 
گزارش شد که به يک عضو زن شورای واليتی توصيه شد تا خانه خود را به دليل عنعنات محلی ترک نکند و اين 
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همچنين در شهر گرديز واليت پکتيا، يک رای دهنده گفت که او .  نمايندگی از او رای خواهد دادکه شوهرش به
  . رای اعضای زن خانواده خود را به صندوق رای ريخته است35

  

  رای دادن خردساالن
  

عدم بررسی . مشکل رای دادن خردساالن در بخش های مشخصی از شمال شرق، شرق و مرکز وجود داشت
برای مثال، در چهار واليت شمال . کره ها و کارت های هويت رای دهندگان باعث چنين مشکلی گرديدمعياری تذ

شرقی بدخشان، قندوز، تخار و بغالن، گزارش ها حاکی از آن است که دختران زير سن قانونی در شماری از 
 مراکز رای دهی در ، کودکان بسياری در ولسوالی اسدآباد واليت کنر و در118در شرق. 117محالت رای دادند

اين . سنگر، ورنته و صخره، ولسوالی علينگر و شهيدان و کاکس و ولسوالی قرغه ای واليت لغمان رای دادند
  .119رويدادها در منطقه مرکزی پراکنده تر بود

  نارسايی ها
  

دکننده پاک  با استفاده از مايع سفي در برخی مناطقکه(رنگ پاک نشدنی استفادهء نادرست از مشکالتی راجع به 
که برای نشانه کردن کارت هويت رای دهنده استفاده  ( در سراسر کشور سوراخ کنوسيلهءناکارايی  و) می شد
و فيفا و ) ANFREL(ناظران از قبيل انفرل . 120 . با قيچی تعويض گرديد، يک شکايت عمومی بودو )می شد

تلويزيون طلوع، اين مشکالت را يادآوری شاهدان انفرادی به شمول يک نامزد انتخابات رياست جمهوری در 
، زيرا رنگ پاک را تضعيف کرداين جنبه های عملی اداره انتخابات اعتماد رای دهندگان به روند انتخابات . کردند

  .نشدنی يکی از چهار تدبير ضد تقلب به منظور تامين سالمت و اعتبار انتخابات شمرده می شد

  آزادی بيان. چهارم
  

در دومين گزارش نظارت مشترک بر حقوق سياسی ذکر شد، آزادی بيان به صورت عمومی در همان گونه که 
 روز آخر دوره مبارزات انتخاباتی رعايت گرديد و حاميان و نامزدان توانستند تا اجتماعات عمومی 17جريان 

در به ختم آن ی دوره مبارزات انتخاباتنزديک شدن با . 121سازماندهی کنند و در چنين اجتماعاتی شرکت کنند
، گردهمايی های عمومی بزرگی توسط بعضی از نامزدان انتخابات رياست جمهوری نظير 2009 آگست 17تاريخ 

رييس جمهوری حامد کرزی، داکتر عبداهللا عبداهللا، داکتر اشرف غنی و داکتر رمضان بشردوست در سراسر 
يان نامزدان انتخابات در اين همايش ها جمع کثيری از حام. کشور برگزار شد و خطوط قومی را درنورديد

رييس جمهوری حامد کرزی، داکتر (مناظره علنی ميان سه نامزد انتخابات رياست جمهوری . اشتراک کردند
که توسط تلويزيون ملی افغانستان نشر شد، توجه عموم مردم را به خود ) اشرف غنی و داکتر رمضان بشردوست

  .122جلب کرد
  

، نامزدان، )به قسمت های باالی اين گزارش نگاه کنيد(ر روز انتخابات اطالع داده شد علی رغم قضايايی که د
 ساعت 48—حاميان آنها و رسانه ها عمدتا وظيفه عدم تبليغ يا عدم توزيع مواد تبليغی را در جريان دوره سکوت

سيون مستقل  بر اساس گزارش کميسيون نظارت بر رسانه های کمي.رعايت کردند—قبل از روز انتخابات
موارد تبليغ در جريان دوره سکوت شامل تلويزيون های نورين، تمدن و شمشاد و روزنامه های آرمان  انتخابات،

  .123ملی و نخست می شود که مطالبی را به نفع نامزدان مشخص در جريان دوره سکوت نشر يا چاپ کردند
  

ای ملی و بين المللی درخواست کرد تا از گزارش  از رسانه هفرمانیدر آستانه انتخابات، شورای امنيت ملی در 
 شب در روز انتخابات امتناع ورزند و از صحنه حوادث امنيتی 8 صبح الی 6خشونت ها در کشور از ساعت 

 را اخراج و رسانه  فرمان خبرنگاران خارجی ناقض اين،رسانه ها گزارش دادند که حکومت. 124دوری جويند
تشويق مردم و « به منظور فرمانبه گفته دفتر رييس جمهوری، اين . 125اهد کردهای ناقض اين حکم را مسدود خو

 آگست 19به همين ترتيب، در تاريخ . صادر شده است» 126افزايش روحيه آنها برای بيرون آمدن و رای دادن
ير  پوليس شهر کابل دستگ1 خبرنگار را به دليل پوشش درگيری ها در ناحيه 10، نيروهای امنيتی افغان 2009
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تمام .  پوليس شهر کابل دستگير شدند8کردند؛ به همين منوال، دو خبرنگار به دليل پوشش درگيری ها در ناحيه 
  .اين خبرنگاران چند ساعت بعد از دستگيری شان رها شدند، گرچه نوارهای ويدويی بعضی از آنها ضبط گرديد

  
از گزارش خشونت های ) نای تلويزيون طلوعبه استث(در نتيجه اين دستور، باور می رود رسانه های داخلی 

. اين امر انتقاد بسياری به خصوص خبرنگاران را در پی داشت. انتخاباتی در روز انتخابات خودداری کردند
رييس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان اظهار داشت که فعاليت آزادانه رسانه ها رابطه مستقيمی با اعتبار 

 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواستند تا ممنوعيت گزارش خشونت  يوناما و. 127انتخابات دارد
. 128را رفع کند و بدين منظور به قانون اساسی افغانستان اشاره کردند که آزادی مطبوعات را تضمين کرده است

 اثر داشته  بر مشارکت مردم در انتخابات2009 آگست 20اين که عدم پوشش رسانه ای وضع امنيتی حاکم بر 
  .است يا نه نامعلوم است

  
خبرنگاران نگرانی . گزارش ها حاکی از آن است که محيط فعاليت خبرنگاران بعد از روز انتخابات محدود است
برخی از آنها توسط . خود را از عدم توانايی پوشش آزادانه مسايل انتخاباتی بدون هراس از تهديد ابراز کردند

برای مثال، در واليت غزنی، نمايندگان . ا در مورد تقلب يا بی نظمی ها گزارش ندهندنامزدان تهديد شده اند ت
همچنين . نامزدان از يک خبرنگار خواستند تا اسناد و مدارک بی نظمی ها در روز انتخابات را به آنها تحويل دهد

تخابات را به طور مثبت گزارش هايی دريافت شد که بر اساس آن طالبان خبرنگاران را تهديد کرده اند تا ان
  .129گزارش ندهند

  جمع بندی. پنجم
  

در سراسر کشور، اما به خصوص در جنوب، جنوب شرق، شرق و واليات بغالن و کابل، روز انتخابات شاهد 
ناامنی توام با سرخوردگی و موانع اجتماعی و فرهنگی به . شمار بااليی از حوادث امنيتی با شدت نسبتا پايين بود

ابطه با زنان از جمله داليل مشارکت کم تر مردم در اين انتخابات در مقايسه با انتخابات قبلی است، خصوص در ر
می شود که يک سوم رای دهندگان  تخمين. رای دهی در اين انتخابات باز شدمحالت حال آن که شمار بيشتری از 

عالقه . ر صندوق های رای ريختند با تفاوت زياد منطقه ای د2009 آگست 20ثبت شده رای خود را در تاريخ 
  گسترده مشاهده شد، انتظار مشارکتروزافزون افغان ها به روند انتخابات که در جريان دوره مبارزات انتخاباتی

 در امور خودمحروميت زنان در عرصه ابراز انتخاب آزادانه و آگاهانه . آنها را در روز انتخابات برآورده نساخت
 رای دادن غيرمستقيم است که از لحاظ فرهنگی در افغانستان پذيرفته ،اق اين پديدارمصد. سياسی ادامه دارد

رای دهی با دشواری هايی محالت  در دسترسی به زنان رای داده می شود و زناندر آن به نمايندگی از شود و .می
  .رو به رو هستند

  
ظر گرفته شده بود و شمار ناظران مستقلی علی رغم رشته ای از تدابير ضد تقلب که پيشاپيش روز انتخابات در ن
و بی نظمی ها در پی برگزاری انتخابات ب که در سراسر کشور مستقر شده بودند، اتهامات زيادی دال بر تقل

با اين وجود، اکثر اتهامات راجع به . ماهيت و وسعت اين اتهامات از لحاظ منطقه ای متفاوت است. مطرح گرديد
می شود و گفته می شود که اکثر موارد تقلب و بی نظمی ها در جنوب، جنوب شرق، پر کردن صندوق های رای 
تا هنگام تحرير اين گزارش، با درنظر داشت اينکه بازرسی هنوز در جريان . ه استشرق و مرکز به وقوع پيوست

افتی هستند، کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی تا هنوز سرگرم بررسی شکايات درياست و 
آنچه بايد ديده شود اين است که آيا روش مورد . تاثير تقلب و بی نظمی ها بر مجموعه نتيجه انتخابات نامعلوم است

موافقت کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی برای رسيدگی به شکايات تقلب می تواند راه را 
 که مورد پذيرش تمام طرف ها و از همه مهم تر مورد قبول مردم نتايجی—برای تصديق نتايج هموار کند يا نه

  .افغانستان باشد
  

را اعالم کرد که بر اساس آن ) تصديق نشده(، کميسيون مستقل انتخابات نتايج مقدماتی 2009 سپتمبر 16در تاريخ 
 درصد از 27.75 با اخذ  درصد از آرا در مقام اول و داکتر عبداهللا اهللا54.62رييس جمهوری حامد کرزی با اخذ 

به تکميل بازبينی کميسيون مستقل انتخابات ماند  و منوط با اين وجود، اين نتايج موقت. ندآرا در مقام دوم قرار دار
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 شکايات انتخاباتی در مورد تقلب، چونکه کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی در و کميسيون
   .عاهای مبنی بر تقلب بوده اندبازبينی ادآن وقت در جريان 

  
 شکايات کميسيون اکتوبر، 18 در گرديده تشريح 1 ضميمه در که  شکايات دريافت شده و بررسی بازبينیاساس به

 در را ها کانديد از هريک رای مشخصی فيصدی يک )الف( تا نمود حکم انتخابات مستقل کميسيون به انتخاباتی
 قانع و واضح شواهد اساس به )ب( نمايد؛ اعالم باطل شده، قرنطين دوقصن 3377 به ارتباط در کتگوری شش
 اعالم باطل کشور سرتاسر در را دهی رای محالت 210 اگست، 20 تاريخ از شده دريافت شکايات بر مبنی کننده
 کميسيون چراکه بسازد، شامل را، انتخابات مستقل کميسيون توسط شده قرنطين دهی رای محل 18 )ج(نمايد؛

 که نمود اعالم انتخابات مستقل کميسيون اکتوبر، 20 در .نيافت آنها در تقلب واضح شواهد هيچ انتخاباتی کاياتش
 به .گردد می برگزار نومبر 7 تاريخ به عبداهللا عبداهللا داکتر و کرزی حامد جمهور رييس بين انتخابات دوم دور
رفتن   فيصد که برای جلوگيری از50تاز به پايين تر از آرای کانديد پيش انتخابات، مستقل کميسيون محاسبهء اساس

 موجوديت در و مطبوعاتی کنفرانس يک در تاريخ همان به . نزول نمود ، دور دوم انتخابات ضروری بودبه
 خاص نمايندهء و کيری جان امريکا متحدهء اياالت سناتور شمول به المللی، بين جامعهء نمايندگان از تعدادی

  .پذيرفت را انتخابات دوم دور ضرورت کرزی جمهور رييس آيده، کای افغانستان در متحد ملل سازمان سرمنشی
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   هاپاورقی
                                                 

،  بيانيه مقدماتی؛ )2009 آگست 22 (2009 هيات نظارت انتخاباتی اتحاديه اروپا، انتخابات رياست جمهوری و شورای واليتی سال  1
هيات نظارت انتخابات افغانستان ، انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی ) NDI(بيانيه مقدماتی انستييتيوت دموکراتيک ملی 

  )2009 اگست 22 (2009
ملل متحد از دستاورد انتخابات ، ستايش فرستاده خاص )2009 آگست 20( بيانيه مطبوعاتی نماينده خاص سرمنشی ملل متحد  2

  .2009 آگست 20افغانستان، بيانيه رسمی توسط داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
 اعالميهء مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات با مراجعه به اعالم نتايج مقدماتی انتخابات رياست جمهوری و انتخابات شورای واليتی 3 

  .af.org.iec.www://http، )2009 سپتامبر 16(، 9200سال 
  ).2009 آگست 11-17( هفته نامه انتخاباتی برنامه انکشافی ملل متحد  4
ل تعيين شده ترکيب محالت از قب"  "مرکز رای دهی" مطابق مادهء اول طرزالعمل کميسيون مستقل انتخابات در مورد رای دهی مفهوم 5

  . را افاده ميکند" برای طبقهء اناث و ذکور
 مرکز رای دهی و در انتخابات شورای ملی و انتخابات شورای واليتی 22000 در حدود 2004 در انتخابات رياست جمهوری سال  6

  .org.jemb.www://http مرکز رای دهی گشايش يافت، گزارش نهايی دفتر مشترک تنظيم انتخابات، 26248، 2005سال 
ترکيب محالت از قبل تعيين شده "  "مرکز رای دهی" مطابق مادهء اول طرزالعمل کميسيون مستقل انتخابات در مورد رای دهی مفهوم  7

  .را افاده ميکند" تحت يک مرکز رای دهی
  ).2009گست  آ25-31( هفته نامه انتخاباتی برنامه توسعه ملل متحد  8
  ).2009 آگست FEFA) (22( بيانيه مطبوعاتی بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان  9

 به ويژه،  عناصر ضدحکومتی در والسوالی های خاکريز، ارغستان، شاه ولی کوت، پنجوايی، ريگستان و نيش مسير راه های مختلف  10
  )يادداشت ملل متحد: نوت. (را ماين گذاری کردند

  .2009 آگست UNDSS ،19 گزارش  11
  . بمب کنترول شده از راه دور در شهر125 پخش اخبار راديو در واليت غزنی از موجوديت  12
  . شهروند ديگر زخمی گرديدند120 شهروند به شمول دو کارمند سازمان ملل متحد کشته و 14 از اثر دو حمله انتحاری در شهر کابل  13
 منطقه ناجيل ولسوالی عليشينگ، واليت لغمان باالی يک کانديد شورای واليتی حمله صورت گرفت، به ، در2009 آگست 1 به تاريخ  14

در نزديک خانه يکی از کانديدان شورای وااليتی در قريه بهرام خيل واليت ) IED(، يک وسيله انفجاری تعبيه شده 2009 آگست 1تاريخ 
 دو وسيله انفجاری ديگر در نزديک خانه يکی از 2009 آگست 1در تاريخ لوگر توسط نيروهای افغانی کشف و خنثی ساخته شد، 

 در منطقه مال نوح بابه ولسوالی 2009 آگست 1کانديدان شورای واليتی در ولسوالی پل علم واليت لوگر کشف و خنثی گرديد، به تاريخ 
ديدان شورای واليتی در حالی که از يک اجتماع اندر واليت غزنی آمر کامپاين واليتی رييس جمهوری کرزی و کاروان بعضی از کان

 که اين حمله منجر به مرگ يکی از –انتخاباتی در ولسوالی مقر واليت بادغيس برميگشتند  مورد حمله عناصر ضد حکومت قرار گرفتند 
اين محلی داکتر عبداهللا  يک بم دستی در باغچه دفتر کامپ2009 آگست 2نمايندگان ريس جمهور کرزی و يک محافظ گرديد،  به تاريخ 

 نيروهای مخالف دولت بر موتر شخصی يک کانديد 2009 آگست 2 واليت کاپيسا انداخته شد،  به تاريخ 2عبداهللا در ولسوالی کوهستان 
 موتر شخصی متعلق به 2009 آگست 5شورای واليتی در ولسوالی مهترالم واليت لغمان  با شليک اسلحه سبک حمله نمود، به تاريخ 

اضی عبدالباری کانديد شورای واليتی و رييس کامپاين انتخاباتی داکتر عبداهللا مورد حمله در شهر بزرگ واليت بدخشان قرار گرفت، به ق
 در منطقه فيض آباد ولسوالی شيرين تگاب واليت فارياب، کاروان حاميان داکترعبداهللا که توسط پوليس ملی 2009 آگست 5تاريخ 

 6ک اسلحه سبک توسط اشخاص نا معلوم قرار گرفت که گمان ميرفت افراد مخالف دولت بوده باشد، به تاريخ اسکورت ميشد مورد شلي
 موتر حامل يک کانديد شورای واليتی در شهر مهترالم واليت لغمان به يک وسيله انفجاری تعبيه شده برخورد نمود، به 2009اگست 
ی از کامپاين کنندگان يکی از کانديدان رياست جمهوری در ولسوالی آقچه،  يک بم دستی در خانه شخصی يک2009 آگست 14تاريخ 

 عناصر ضد حکومت در منطقه جالل خيل ولسوالی تگاب واليت کاپيسا باالی  2009 آگست  14واليت جوزجان پرتاب گرديد،  به تاريخ 
 16 رسانده و دو نفر ديگر را زخمی نمودند، به تاريخ افراد که از کامپاين رييس جمهور کرزی برميگشتند حمله نموده يک نفر را به قتل

 17 يک بم کنار جاده ای در واليت جوزجان به يک کاروان کامپاين کنندگان رييس جمهور کرزی اصابت نموده، به تاريخ 2009آگست 
ايی گدام، شهر چغچران واليت  يک بم دستی به دفتر کامپاين انتخاباتی يکی از کانديدان رياست جمهوری در منطقه فاميلي2009آگست 

 يک وسيله نقليه داکتر عبداهللا در ولسوالی ارگو واليت بدخشان مورد حمله قرار گرفت، به 2009 آگست 17غور پرتاب گرديد، به تاريخ 
نش در  يک کانديد شورای واليتی هدف يک وسيله انفجاری تعبيه شده قرار گرفت که ادعا ميشد از طرف رقيبا2009 آگست 17تاريخ 

  )يادداشت های ملل متحد: نوت. (:منطقه قالی غو، ولسوالی خوگيانی واليت ننگرهار صورت گرفته باشد
 پنج نفر کارمندان مبارزاتی کانديد رياست جمهوری در قلعه نو و ولسوالی مقر واليت بادغيس اختطاف و 2009 آگست 12 به تاريخ  15

  )يادداشت های ملل متحد: نوت. ( قومی  دوباره رها گرديددو روز بعد در نتيجه ميانجی گری ريش سفيدان
 در قريه جنگل آريغ ولسوالی مارديان يک کانديد شورای واليتی جوزجان مورد شليک گلوله از سوی دو 2009 آگست 17  به تاريخ  16

  )يادداشت های ملل متحد: نوت. (نفر موتورسکليت سوار ناشناس قرار گرفته و به قتل رسيد
آمر کامپاين واليتی رييس جمهوری کرزی و کاروان  ، در منطقه مال نوح بابا، ولسوالی اندر، واليت غزنی،2009 اگست 1تاريخ  به  17

بعضی از کانديدان شورای واليتی در حالی که از يک اجتماع انتخاباتی در ولسوالی مقر واليت بادغيس برميگشتند  مورد حمله عناصر 
 16 به تاريخ  ه اين حمله منجر به مرگ يکی از نمايندگان ريس جمهور کرزی و يک محافظ گرديد، و ک–ضد حکومت قرار گرفتند 

 در واليت کاپيسا عناصر ضد حکومت يکی از کامپاين کنندگان رييس جمهور کرزی را به قتل رسانده و دو نفر ديگر آن را 2009آگست 
  )يادداشت های ملل متحد: نوت. (زخمی کرد

 واليت کاپيسا يک وسليه انفجاری تعبيه شده منفجر شد، که يک 2 در جاده عمومی در ولسوالی کوهستان 2009 آگست  5 به تاريخ  18
، در مسير شاه راه کابل، 2009 آگست 9به تاريخ . ساعت قبل از آن يک کاروان کميسيون مستقل انتخابات از آن جا عبور نموده بود
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ناصر ضد حکومت يک کاروان لوژستيکی کميسيون مستقل انتخابات را کمين نمود، به تاريخ گرديز در منطقه پل علم واليت لوگر،  ع

بشمول اوراق ( در سرک ميان ترين کوت و چينارتو، واليت ارزگان يک کاروان حامل مواد کميسيون مستقل انتخاباتی 2009 آگست 15
 عناصر ضد حکومت به يک 2009 آگست 16، به تاريخ با يک وسيله انفجاری تعبيه شده برخورد نمود) و صندوق های رای دهی

 يک 2009 آگست 16به تاريخ .  الری، که مواد انتخاباتی را به ولسوالی دولت شاه واليت لغمان انتقال ميداد حمله نمودند15کاروان، 
ورد شليک گلوله افراد ناشناخته قرار وسله نقليه پوليس ملی افغان که مواد انتخاباتی را اسکورت ميکرد در ولسوالی بلخاب واليت سرپل م

 بر يک کاروان کميسيون مستقل انتخابات که مواد انتخاباتی را انتقال ميداد در منطقه جالوخيل، 2009 آگست 17گرفت، به تاريخ 
خابات که به  در واليت کنر، بر کاروان کميسيون مستقل انت2009 آگست 18ولسوالی تگاب واليت کاپيسا حمله صورت گرفت، به تاريخ 

، عناصر 2009 آگست 18سمت غازی آباد و ولسوالی ناری در حرکت بود در نزديک شهر جالل آباد حمله صورت گرفت، به تاريخ 
ضد حکومت بر نيروهای امنيتی افغان که تيم انتخاباتی را در ولسوالی عليشينگ، منطقه سايگال واليت لغمان اسکورت ميکرد حمله 

 عناصر ضد حکومت از انتقال مواد انتخاباتی  به ولسوالی مندول واليت نورستان جلوگيری نموده و آنها 2009گست  آ18نمود، به تاريخ 
 يک هليکوپتر ملکی که مواد انتخاباتی را انتقال ميداد در ولسوالی جاوند واليت بادغيس مورد 2009 آگست 18را ازبين برد، به تاريخ 

 يک وسيله انفجاری تعبيه شده در يک الری که مواد انتخاباتی را به 2009 آگست 19ه تاريخ حمله عناصر ضد حکومت قرار گرفت، ب
 يک کاروان کميسيون 2009 آگست 19به تاريخ . قريه سنگانه، منطقه ماورا، ولسوالی چپرهار واليت ننگرهار انتقال ميداد منفجر گرديد

، قريه ناروز خيل، ولسوالی 2009 آگست 19د حمله قرار گرفت،  به تاريخ مستقل انتخابات در ولسوالی غورماچ واليت فارياب مور
تگاب و اليت کاپيسا، نيروهای امنيتی ملی افغان در زمان برگشت از وظيفه اسکورت کميسيون مستقل انتخابات مورد حمله قرار گرفت، 

اشخاص ناشناس بر الری حامل مواد انتخاباتی بم  در منطقه کوکی خيل، ولسوالی شيرزاد واليت ننگرهار، 2009 آگست 19به تاريخ 
  )يادداشت های ملل متحد: نوت. (دستی پرتاب نمود

 در قريه يانشا، ولسوالی ارگو واليت بدخشان دو وسايط نقليه کرايی مربوط کميسيون مستقل انتخابات که 2009 آگست 18 به تاريخ  19
انتقال ميداد در مسير راه ولسوالی مايمای ، منطقه درواز به يک وسيله انفجاری کارمندان و مواد حساس انخاباتی کميسيون مذکور را  

، ولسوالی 2009 اگست18تعبيه شده برخورد نمود، که به اثر اين انفجار سه کارمند کميسيون مستقل انتخابات به قتل رسيدند، به تاريخ 
با يک وسيله انفجاری تعبيه شده برخورد نمود که منجر به قتل  اتشوراک، واليت قندهار موتر حامل دو کارمند کميسيون مستقل انتخاب

، ولسوالی منگجيک، واليت جوزجان، عناصر ضد دولتی به يک مرکز رای دهی حمله نموده 2009 اگست 18هردو تن گرديد، به تاريخ 
 يک وسيله نقليه که دو نفر 2009 آگست 19خ به تاري.  که در نتيجه تبادل تير اندازی يک کارمند کميسيون مستقل انتخابات به قتل رسيد

کارگر انتخابات را به مرکز رای دهی در ولسوالی شورابک واليت کندهار مورد حمله قرار گرفت که در نتيجه هر دو کارگر مذکور به 
ان کميسيون مستقل قتل رسيدند، در ولسوالی نهر شاهی واليت بلخ، عناصر ضد دولت يک کاروان حامل صندوق های رای دهی و کارمند

  )يادداشت ملل متحد: نوت. (کارمندان کميسيون مستقل انتخابات گرديد انتخابات را کمين نمودند که منجر به مرگ يکی از
هماهنگ ( هماهنگ کننده ساحوی ولسوالی در ولسوالی چک واليت وردک توسط طالبان اختطاف گرديد 2009 آگست 1 به تاريخ  20

 اشخاص ناشناس دو نفر هماهنگ کننده 2009 آگست 5، به تاريخ ) ساعت رها و تحت نظارت طالبان قرار داشت48کننده مذکور بعد از 
 آگست 19، به تاريخ )هماهنگ کنندگان مذکور در همان روز رها گرديدند(ساحوی را در ولسوالی چهاردره واليت کندز اختطاف نمودند 

: نوت). (سپس هردو نفر مذکور رها گرديدند( هماهنگ کننده ساحوی اختطاف گرديدند  در ولسوالی خان آباد واليت کندز، دو نفر2009
  )يادداشت های ملل متحد

 رويداد امنيتی را ثبت نموده است،  بلند ترين رقم رويداد های 67 بعد از مناطق شرقی که 2009 آگست 20 مناطق جنوبی به تاريخ  21
ر شهر گرديز، واليت پکتيا دو وسيله انفجاری تعبيه شده، در نزديک مرکز رای دهی را ثبت نمود، د  حمله راکتی55امنيتی يعنی 

 حمله راکتی از سوی عناصر ضد حکومت  بر مناطق مسکونی شهر کندز صورت گرفت که 6بصورت نا بهنگام منفجر گرديد، دست کم 
نيت همچنان بر گشايش تعداد از مراکز رای دهی که عدم ام.  حمله راکتی صورت گرفت13 نفر زخمی گرديد، در واليت کنر 6در نتيجه 

  )يادداشت های ملل متحد: نوت. (بايد باز ميشد نيز اثر گذاشت
  .، مقامات افغان در خط مقدم دموکراسی2009 آگست 31 آژانس خبر گزاری فرانسه،  22
ر ضد حکومت به قتل رسيد، و معاون قوماندان پوليس  واليت بغالن در جريان يک جنگ عناص.  وزارت داخله  و وزارت دفاع 23

  .قوماندان پوليس ولسوالی خوگيانی واليت ننگرهار در جريان يک حمله عناصر ضد حکومت کشته شد
آنها به اين باور بودند که ...  يکی از رسانه ها گزارش نمود که بسياری از مردم در افغانستان به مراکز رای دهی نرفتند، چون  24

تان کدام تغيير را  به جود نياورده است، جنگ ساالران قويتر شده اند، فساد اداری افزايش پيدا کرده است، و هزينه انتخابات در افغانس
  .»شکست طالبان در انتخابات«) 2009 آگست 23(های امدادی به کشور از سوی خارجی ها و افغانها اختالس شده است، هشت صبح 

  . گزارش داد70%شتراک مردم در انتخابات را ا) JEMB( هيأت نظارت مشترک انتخاباتی  25
  . گزارش داد55%اشتراک مردم در انتخابات را ) JEMB( هيأت نظارت مشترک انتخاباتی   26
 16 (2009 اعالمه مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخاباتی با مراجعه به اعالم نتايج ابتدايی انتخابات رياست جمهوری سال 27 

  .af.org.iec.www://http) 2009سپتمبر
 در مراکز واليت بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، و فارياب ميزان اشتراک مردم در انتخابات توسط ناظرين رسمی و ديگران متوسط  28

  .گزارش داده شد و در ولسوالی ها پايين
ت، بادغيس و غور توسط ناظرين رسمی و ديگران متوسط  راپور داده شده  ميزان اشتراک رای دهندگان در اننتخابات در واليت هرا 29
  .است

 در مناطق مرکزی ميزان اشتراک رای دهندگان قسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران راپور داده شده است، در واليت باميان و  30
  .دايکندیدايکندی بلند بود، به ويژه در شهر باميان، دايکندی و ولسوالی ميرامور واليت 

قسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران راپور داده شده است،  در واليت تخار و بغالن   ميزان اشتراک رای دهندگان در اننتخابات 31
  .متوسط، و در واليت بدخشان خوب بوده است

  .پنجشير و پروان متوسط بودقسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران راپور داده شده است،  در واليت   ميزان اشتراک رای دهندگان 32
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ولسوالی (، سری پل )ولسوالی های چاربولک و چمتال(، بلخ )ولسوالی قاش تيپه( رويداد های پراگنده امنيتی در واليت های جوزجان  33

 يک راکت در دفتر مرکزی 2009 آگست 10به تاريخ . گزارش شده است) غورماچ، شيرين تگاب و قيسار(و فارياب ) کوهستانات
 نفر پوليس ملی افغان و زخمی شدن دو نفر آنها گرديد، بريک 6دوی ملی افغان در ولسوالی غورماچ اصابت نمود که سبب کشته شدن ار

کاروان اردوی ملی افغان در منطقه نزديک به قلعه ولی حمله صورت گرفت، و در ولسوالی جنوبی غورماچ راه ها از سوی عناصر ضد 
 حمله راکتی به سوی مرکز اداری والسوالی غورماچ صورت گرفت، در قريه آبگرمک، 14 انتخابات، حکومت مسدود گرديد، در روز

مردم را تهديد ميکردند، و در قلعه ولی بخاطر تهديد عناصر ضد حکومتی مراکز رای دهی ناوقت گشايش يافت،  عناصر ضد حکومتی
 حکومتی وقتر بسته شد و سپس بر کاروان حامل صندوق های رای در ولسوالی شيرين تگاب مراکز رای دهی به علت تهديد عناصر ضد

و مواد حساس انتخاباتی حين ترک ساحه شليک صورت گرفت، در ولسوالی قيصار، به علت وخيم شدن وضعيت امنيتی يک مرکز رای 
اصر ضد حکومتی ادامه داشت، و در آسوبی قاف جنگ ميان نيروهای امنيتی افغان و عن. دهی بسته و دو مرکز ديگر موقتًا بسته گرديد

  )يادداشت های ملل متحد: نوت. (در خوجه کينتی، مرکز رای دهی در طول روز انتخابات بصورت وقفه ای باز ميشد
 سيپتامبر 16 (2009 اعالميه مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات با مراجعه به اعالم نتايج ابتدايی انتخابات رياست جمهوری سال  34

2009.(http/www.iec.org.af  
 149 مرکز رای دهی قبل از وقت بسته شد و 44 بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سراسر کشور  35

  .مرکز رای دهی بصورت متناوب گشايش ميافت
 مرکز رای دهی در واليت 14کاپيسا،   مرکز رای دهی در واليت 36 بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان،  36

  . مرکز رای دهی در واليت وردک گشايش نيافت21لوگر و 
 مرکز رای دهی در واليت 20 مرکز رای دهی در واليت بغالن و 17 بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان،  37

  .کندز گشايش نيافت
 مرکز رای دهی در واليت 24 مرکز رای دهی در واليت فراه و 48ل حقوق بشر افغانستان،  بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستق 38

  .هرات گشايش نيافت
  . مرکز رای دهی در واليت نورستان و گشايش نيافت26 بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان،  39
  . مرکز رای دهی در واليت پکتيکا گشايش نيافت30نستان بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغا 40
  . قسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران راپور داده شده است ميزان اشتراک رای دهندگان درين واليات بسيار پايين بود،  41
  .  اده شده استقسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران راپور د  ميزان اشتراک رای دهندگان در واليت نميروز پايين بود، 42
 در موسی خيل ، قلندر، گوربزی، ساباری، مندوزی، دوامنده و ولسوالی های تانی واليت خوست ميزان اشتراک رای دهندگان پايين  43
  .  قسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران راپور داده شده است بود،

  .ز رای دهی در واليت وردک بسته بود مرک21 بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان  44
 مرکز رای دهی در واليت وردک وقتر بسته شد، چهارمرکز رای 44 بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان،  45

خورد بين  مرکز رای دهی به علت حمالت راکتی و زد و 31. دهی در ولسوالی های دندی غوری و پلخمری واليت بغالن وقتر بسته شد
نيرو های امنيتی افغان و عناصر ضد حکومتی بسته شد و در منطقه مرزک، ولسوالی سرحوزه واليت پکتيکا مراکز رای دهی بعد از 

  .اينکه جنگ بين نيرو های امنيتی افغان و عناصر ضد درگرفت، بسته شد
ای دهی قسمًا گشايش يافت، ابتدًا در واليت های کابل و  مرکز ر149 بنا بر گزارش يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان،  46

  ). مرکز رای دهی16(، و پلخمری، واليت بغالن ) مرزکز رای دهی18(ولسوالی زاری، واليت بلخ ) در منطقه مرکزی(لوگر 
، هفت مرکز رای همينطور.  بطور مثال، سه مرکز رای دهی در واليت لوگر و چهار مرکز رای دهی در واليت وردک جابجا شدند 47

  .دهی در واليت کندز به علت وضعيت نا مطمين امنيتی جابجا شدند
 طالبان يک هوشدار عمومی مبنی بر اينکه به هيچ کس اجازه نخواهد داد در روز انتخابات سفر کنند را 2009 آگست 18 به تاريخ  48

  .صادر کرد
است، عناصر ضد حکومتی سرک های  که منتهی به شهر لشکرگا،   قسميکه توسط يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر ثبت شده  49

 ولسوالی توسط 10در واليت غزنی، سرک ارتباطی . واليت هلمند و سرک که منتهی به واليت نورستان ميشوند را مسدود نموده بودند
ای مسلح مردم را تهديد ميکردند و در ولسوالی های بغالن جديد و پلخمری واليت بغالن، گروه ه. عناصر ضد حکومتی مسدود شده بود

همچنين، عناصر ضد حکومتی از اشتراک ساکنين قريه ها در . راه ها را مسدود ميکردند تا مانع دسترسی مردم به مراکز رای دهی شوند
 به طرف انتخابات در منطقه شنکری، ولسوالی سرکانی واليت کنر جلوگيری ميکردند، و گفته ميشودکه يک مرد زمانی که ميخواست

  .مرکز رای دهی برود توسط عناصر ضد حکومت به قتل رسيد
 20( از مجموع مراکز رای دهی 90% اعالميه مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخاباتی در رابطه به پروسه انتخاباتت و گشايش بيش از  50

  ).2009آگست 
ايط حضور رای دهندگان را درين مراکز فراهم ميسازد تا  کميسيون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور ايجاد و شر 51

  .قانون انتخابات) 1 (39رای دهندگان بتواننند به آسانی به پروسه انتخابات دسترسی حاصل نمايند، ماده 
ظه شده  ميزان اشتراک زنان در انتخابات در مراکز واليات در حد متوسط قرار داشت، قسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران مالح 52
  .است

  . ميزان اشتراک زنان در انتخابات در واليت باميان و دايکندی متوسط بود، قسميکه توسط ناظران رسمی و ديگران مالحظه شده است 53
  قسميکه توسط ناظرين رسمی و ديگران راپور داده شده است ،زنان در اکثر مراکز رای دهی در واليت هرات و بادغيس به تعداد  54

  .ر داشته اندبرابر حضو
واليت جوزجان، قسميکه توسط ناظرين رسمی و ديگران مالحظه شده ) مرکز رای دهی مسجد جامع( ولسوای های مارديان و خام اب  55
  .است
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بسياری از ... درشهر ها.  به ويژه در مناطق روستايی جنوب، بسياری از فاميل ها در روز انتخابات زنان شان را در خانه نگهداشتند 56
ان تعليم يافته که در انتخابات قبلی رای داده بودند و حتی در مراکز رای دهی ايفای وظيفه نموده بودند تصميم گرفتند که با رفتن بيرون زن

  .به قهقرا رفتن روند اميدبخش) 2009 اگست 31(واشنگتن پست . از خانه زندگی خود را به خطر نيندازند
قسميکه توسط ناظران رسمی يين بود و مشارکت زنان در واليت نورستان بسيار پايين بود، مشارکت زنان در مناطق جنوب شرقی پا  57

  .و ديگران مشاهده شده است
ولسوالی های پل (و بعضی از نقاط واليت لوگر ) به استثنای دو ولسوالی(بر اساس تخمين يوناما مشارکت در اکثر نقاط واليت وردک   58

  .ر پايين بود و در شهر کابل، ولسوالی ازره واليت لوگر و واليات پنجشير و پروان پايين بودبسيا) علم، برکی برک و محمد آغه
  .افغان ها برای رای دادن در شهر سابق طالبان نام نويسی می کنند، )2009 آگست 19(آسوشيتد پرس   59
  .انده شدانتخابات افغانستان علی رغم حمالت يک موفقيت خو، )2009 آگست 21(نيويورک تايمز   60
به سورفتار با زنان در —سکوت، خشونت است، )2009 جوالی 8(گزارش يوناما و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد   61

 يک کارمند اناث کميسيون مستقل انتخابات که به عنوان آموزگار مدنی کار می کرد، 2009 سپتمبر 7؛ در تاريخ افغانستان پايان دهيد
او به خاطر کارش در راستای حقوق زن در رياست امور زنان قندهار .  ناشناس در شهر نو شهر قندهار به قتل رسيدتوسط مردان مسلح

. اين که قتل او با کارش به حيث کارمند کميسيون مستقل انتخابات ارتباط دارد يا با کارش در راستای حقوق زن نامعلوم است. مشهور بود
  )يادداشت های ملل متحد: نوت(

  .به قهقرا رفتن روند اميدبخش، )2009 آگست 31(واشنگتن پست   62
  ).2009 سپتمبر 2(بخش عمليات ساحوی، کميسيون مستقل انتخابات   63
 محل 280 محل رای دهی در واليت پکتيا و 349 محل رای دهی در واليت پکتيکا، 552 محل رای دهی در واليت غزنی، 664 در   64

  )2009 سپتمبر 2(ديپارتمنت عممليات ساحوی، کميسيون مستقل انتخابات : نوت. (ن استخدام شده استرای دهی در واليت خوست مردا
 2(ديپارتمنت عممليات ساحوی، کميسيون مستقل انتخابات : نوت. ( محل رای دهی در واليت غور مردان استخدام شده است330 در  65

  )2009سپتمبر 
ديپارتمنت عممليات ساحوی، کميسيون مستقل انتخابات : نوت. (ردان استخدام شده است محل رای دهی در واليت ننگرهار م208در  66

  )2009 سپتمبر 2(
  .به قهقرا رفتن روند اميدبخش، )2009 اگست 31(واشنگتن پست   67
  .بات افغانستان به عنوان پسرفت زناننگاه به انتخا، )2009 آگست 24(آسوشيتد پرس   68
  .، سفارت اياالت متحده)2009 آگست 20 (8غانستان گزارش وضعيت انتخابات اف  69
  .جزوه کميسيون مستقل انتخابات درباره تدابير کاهش و شناسايی تقلب  70
  .جزوه کميسيون مستقل انتخابات درباره تدابير کاهش و شناسايی تقلب  71
  . قانون انتخابات53 و 52مواد   72
  . قانون انتخابات54ماده   73
  .ن انتخاباتقانو) 1 (49ماده   74
  ).2009 سپتمبر 8(بيانيه کای آيده، نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان   75

: ، کميسيون مستقل انتخابات اظهار داشت که نتايج محالت رای دهی ذيل قرنطينه خواهد شد2009 سپتمبر 13 در يک جلسهء در تاريخ 
مراکز و محالت رای دهی که باز نشده بودند ولی نتايج از آنها ) 2بت کرده اند؛  رای را ث1000محالت رای دهی که بيشتر از ( 1

مراکز رای دهی که تعداد رای های انداخته شده در آنها بيشتر از تعداد اوراق رای دهی فرستاده شده به آنها ) 3دريافت گرديده است؛ 
.بود 76  

 سپتمبر 16 (2009ا اعالم نتايج مقدماتی انتخابات رياست جمهوری سال اعالميه مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات در رابطه ب 77 
2009( ،af.org.iec.www://http.  

  .دارای اولويت باال به قضايايی اطالق می شود که در صورت اثبات می تواند بر نتايج انتخابات اثر مادی داشته باشدقضايای   78
  .af.org.ecc.www://http، )2009 سپتمبر 8(2009 -9-8ان کميسيون شکايات انتخاباتی مورخ  فرم79 

http://www.ecc.org.af . ، )2009 سپتمبر 8(2009 -9-8فرمان کميسيون شکايات انتخاباتی مورخ   80  
  .اهش و شناسايی تقلبجزوه کميسيون مستقل انتخابات درباره تدابير ک  81
به دليل ناامنی، از فعاليت انستيتوت دموکراتيک ملی در بعضی از بخش های جنوب و جنوب شرق در روز انتخابات جلوگيری شد،   82

 آگست 22( افغانستان انستيتوت دموکراتيک ملی 2009بيانيه مقدماتی هيات نظارت بر انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی 
2009.(  

  .af.org.ecc.www://http، )2009 سپتمبر 8( شکايات انتخاباتی  و ديگران کميسيونA-09-00-5033تصميم  83 
، صندوق های قندهار در ولسوالی های شورابک و ريگستان، واليت يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان مالحظه نمودند که  84
 به قندهار، صندوق های رای، واليت اسپين بولدکدر ولسوالی  ،دشد و رای دهنده ها از دادن رای منع گرديدن ی در هنگام شب مملورا

، رهبران قوم باريز ادعا داشتند که پوليس ملی صندوق قندهار، واليت اسپين بولدک کرزی مملو گرديد؛ در ولسوالی رييس جمهورینفع 
 مملو  مراجعه نکرده ولی صندوق ها ایدهنده.، هيچ رایقندهاررای مملو نمودند؛ در ولسوالی ارغستان، واليت  23900با را های رای 

 خان موقعيت مرکز رای دهی به خانه يکی از عبداهللا، در مرکز رای دهی غازی قندهار، واليت اسپين بولدکگرديده بودند؛ در ولسوالی 
مده و کارمندان ا هيچ رای دهنده نيقندهار، واليت اسپين بولدکهی مفقود شد؛ در ولسوالی  صندوق رای د45کانديدان منتقل گرديد و 

، صندوق های رای دهی قبل قندهار، واليت اسپين بولدک مستقل انتخابات صندوق های رای دهی را مملو نمودند؛ در ولسوالی کميسيون
 يک فرد صندوق صندوق های رای قندهار، واليت اسپين بولدکسوالی از آمدن رای دهنده ها به مراکز رای دهی مملو شده بود؛ در ول

 يک فرد ديگر صندوق های رای دهی را قندهار، واليت اسپين بولدک کرزی مملو نموده بود، در ولسوالی رييس جمهوریدهی را به نفع 
ر خانه يک فرد مملو شده بودند؛ در شهر لشکرگاه،  مملو نموده بود؛ در واليت هلمند، صندوق های رای دهی دعبداهللا عبداهللابه نفع داکتر 
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قت بازداشت و مستقل انتخابات را به خاطر مملو نمودن صندوق های رای دهی بصورت مکميسيون کارمندانواليت هلمند، پوليس ملی 

 ها ورق رای دهی را  مستقل انتخابات صدکميسيون نفر به منظور رای دهی آمده بودند ولی کارمندان 35حدود  صرف درا ظاهر—نمود
 کرزی در ولسوالی مملو نمود و رييس جمهورینشانی نمودند؛ در ولسوالی گرشک، واليت هلمند،آمر ولسوالی صندوق ها را به نفع 

 به مرکز شمارش در مرکز واليتی فرستاد؛ در ولسوالی نادعلی، واليت هلمند، صندوق ها در خانه يک عضو شورای واليتی امستقيم
پوليس ملی يک مرکز رای دهی را به خانه اش  د و سپس به مرکز شمارش واليتی فرستاده شد؛ در ولسوالی ناوه، واليت هلمند،مملو گردي

 صفا، واليت زابل، هشت صندوق رای از مرکز رای دهی زنانه به هرهای رای دهی را مملو نمود، در ولسوالی ش.انتقال داد و صندوق
خابات منتقل شد و قبل از آغاز رای دهی مملو گرديدند؛ در شهر ترينکوت، واليت ارزگان، صندوق های  انتکميسيونخانه های کارمندان 

 رای دهنده 36رای دهی در منزل يک کارمند اسبق حکومتی مملو گرديد، در شهر ترينکوت، واليت ورزگان، نماينده های کانديدان حدود 
رييس  رق رای دهی به نفع و2252مايندگان در پايان روز شمار گرديد، را شمار نمودند مگر زمانی که صندوق ها در حضور ن

 کرزی و شماری از کانديدان ديگر مملو گرديده بود؛ در ولسوالی دهراود، واليت ارزگان، يک روز پس از رای دهی، پوليس جمهوری
چوره، واليت ارزگان، صندوق های رای حاوی ملی صندوق های رای دهی را با ورق های رای دهی باقيمانده مملو نمود؛ و در ولسوالی 

، در شهر لشکرگاه، واليت هلمند، کارمندان کميسيون مسبتقل ورق های رای برای انتخابات شورای واليتی گفته ميشود که مفقود گرديد
 کارمندان کميسيون مستقل انتخابات چندين ورق رای دهی را به نفع کانديدان مشخص نشانی کرده اند؛ در واليت زابل، کارمندان دولتی و

حقوق بشريک تعداد از اوراق رای دهی را به نفع يک کانديد مشخص شورای واليتی نشانی کرده اند؛ و در شهر ترين کوت، واليت 
ورزگان، کارمندان کميسيون مستقل انتخابات اوراق رای دهی را به رای دهندگان نداده اند و در عوض خود شان چندين ورق رای دهی 

  . به نفع يک کانديد مشخص نشانی کرده اندرا
در ولسوالی اندر، واليت غزنی، يک تعداد قابل مالحظه رای از  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان مالحظه نمودند که  85

اليکه ورق های رای دهی  نفر ميباشد در ح1600دريافت گرديد که تعداد باشندگان آن حدود  برخی قريه ها چون قريه نانی ولسوالی اندر
 کرزی شمار گرديد؛ در ولسوالی گيالن، واليت غزنی، تعدای از صندوق های رای دهی رييس جمهوری رای به نفع 25000آن بيشتر از 
 شدن مراکز رای دهی مملو گرديده بود؛ در ولسوالی جاجی احمد خيل، واليت پکتيا، دو کانديد شورای واليتی ورق های رای پيش از باز

 انتخابات نيز کميسيونمی شود که کارمندان  گفته—دهی را جمع نمودند و در يک خانه ای نزديک آنها را به صندوق های رای انداختند
 پتان، واليت پکتيا، تمام صندوق های آن ولسوالی در شب قبل از روز انتخابات مملو گرديده بود؛ در هدخيل بوده اند؛ در ولسوالی دند

 3038 نفر در جريان صبح رای دادند، مگر هفت ساعت بعد تر گزارش گرديد که 337واليت پکتيا، مشاهده گرديد که ولسوالی شرنه، 
همين مرکز رای دهی، مشاهده گرديد که يک  در— رای دهنده ها در جريان روز به ندرت در اين مرکز ديده شده اند-نفر رای داده اند

های چمکنی، دند پتان، جانی خيل و احمد .و چندين ورق رای دهی را نشانی نمود؛ در ولسوالیمرد چهار کارت رای دهی به همراه داشته 
 کرزی و کانديدان مشخص شورای رييس جمهوریخيل، واليت پکتيا، صندوق های رای دهی در هنگام شب قبل از روز انتخابات به نفع 

از بسته شدن محل رای دهی، کارمندان کميسيون مستقل انتخابات به ، ودر ولسوالی زرمت، واليت پکتيا، قبل واليتی مملو گرديده بود
  .نمايندگان رييس جمهور کرزی و يک کانديد شورای واليتی اجازه داده اند که اوراق رای دهی را نشانی کنند

مراکز رای دهی زنانه، در ولسوالی چپرهار، واليت ننگرهار، در  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان مالحظه نمودند که  86
ميشود که کارمندان  گفته— مستقل انتخابات سه صندوق رای دهی را به نفع يک کانديد شورای واليتی مملو نموده بودکميسيونکارمندان 
 مستقل انتخابات از سوی پوليس ملی دستگير شدند؛ در شهر جالل آباد، واليت ننگرهار، در يک مرکز رای دهی، مهرهای کميسيون

دوق های رای دهی برای انتخاب شورای واليتی مورد دستکاری قرار گرفته ، که گفته ميشود مملو از ورق های رای دهی شده بود، صن
 ورق رای دهی به نفع يک کانديد مشخص 300در قريه کنده، ولسوالی مهترالم، واليت لغمان، کارمندان کميسون انتخابات در افزودن 

 رای به ثبت 400 زن رای شان را به صندوق انداخته اند، مگر در وقت شمارش، 100 صرف —شده اندشورای واليتی دخيل شناخته 
رسيد؛ در ولسوالی اسمار، واليت کنر، اوراق انتخاباتی به نفع کانديدان مشخص نشانی شده اند؛ در ولسوالی غازی آباد، واليت کنر، 

بودند، مگر صندوق ها خالی از ورق های رای دهی برای کانديدان شورای صندوق های رای دهی برای کانديدان رياست جمهوری مملو 
  .واليتی بودند

در ولسوالی نجراب، واليت کاپيسا، در مرکز رای دهی قاضی  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که  87
ی دهی را مشاهده نموده اند؛ در ولسوالی تگاب، واليت کاپيسا، جميل، نمايندگان کانديدان گفته می شود که مملو نمودن صندوق های را

 کرزی رييس جمهوری مستقل انتخابات صندوق های رای دهی را به نفع خودشان و نفع کميسيونکانديدان شورای واليتی وکارمندان 
 يک کانديد شورای واليتی متهم به مملو مراکز رای دهی عرب خيل و بولغين، مملو نموده اند، در ولسوالی کوهبند، ولسوالی کاپيسا، در
، واليت کاپيسا، دو صندوق رای دهی از مرکز رای دهی به خانه يک کارمند 2نمودن صندوق های رای دهی شد؛ در ولسوالی کوهستان 

رييس  حاميان  مستقل انتخابات منتقل گرديد؛ در ولسوالی نجراب، واليت کاپيسا، در مرکز رای دهی مکتب قاضی عبدل جميل،کميسيون
، واليت کاپيسا، يک شخص صندوق های رای 1 کرزی، متهم به مملو نمودن صندوق های رای دهی اند؛ در ولسوالی کوهستان جمهوری

دهی را به خانه اش منتقل نمود و در محتويات آن دستکاری کرد؛ در شهر پل علم، واليت لوگر، کانديدان شورای واليتی صندوق های 
 عبداهللا کرزی مملو نمودند؛ در شهر پل علم، واليت لوگر، در مرکز رای دهی رييس جمهورینفع خود شان و برای رای دهی را به 

احمدزی، کانديد شورای واليتی همه صندوق های رای در اين مرکز را مملو نمود؛ در ولسوالی برکی برک، واليت لوگر، کارمندان 
صندوق های رای دهی به نفع يک کانديد شورای واليتی اند؛ در ولسوالی چرخ، واليت  مستقل انتخابات متهم به مملو نمودن کميسيون

لوگر، شماری از صندوق های رای دهی گفته ميشود که از مرکز رای دهی مفقود گرديد ولی بعد تر مملو از اوراق رای دهی يافت شد؛ 
م به دستکاری نتايج به نفع يک کانديد رياست جمهوری اند؛ در  مستقل انتخابات متهکميسيوندر ولسوالی خوشی، واليت لوگر، کارمندان 

 مستقل انتخابات به نفع شماری از کانديدان کميسيونولسوالی خروار، واليت لوگر، تعدای از صندوق های رای دهی از سوی کارمندان 
ابات متهم به انداختن ورق های انتخاباتی در  مستقل انتخکميسيونشورای واليتی مملو گرديد؛ در ولسوالی ارزه، واليت لوگر، کارمندان 

د شورای واليتی صندوق های صندوق های رای دهی به نفع يک کانديد شورای واليتی ميباشند؛ در ولسوالی ارزه، واليت لوگريک کاندي
؛ در ولسوالی ميدان  رای را به نفع خودش به صندوق انداخته است1800 را از مرکز رای دهی به خانه اش انتقال داده و حدود رای

 کرزی رييس جمهوری رای به نفع 80 ولیشهر، واليت وردک، يک مرکز رای دهی بنا بر تهديد عناصر ضد حکومت مسدود شد 
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 مستقل انتخابات يک تعداد بلند کميسيونانداخته شده بود؛ در ولسوالی سيدآباد، واليت وردک، اگرچه حضور رای دهنده ها ناچيز بود، 

 کرزی صندوق های رای دهی را از دو مرکز رای رييس جمهوری شهر کابل، نماينده های 18هی را گزارش داد؛ در ناحيه اوراق رای د
 مستقل انتخابات در مرکز رای کميسيوندهی برداشتند و آنها را مملو از اوراق رای دهی بازگرداندند؛ در شهر کابل، کابل، کارمند ان 

 ورق رای دهی گفته ميشود که 70000 صندوق های رای دهی را مملو نمودند؛ در شهر کابل، کابل، دهی مکتب متوسطه گلخانه ده قابل
؛ در ولسوالی چاريکار، واليت پروان، در بعضی مراکز از سوی افراد مشخص در هنگام شب به صندوق های رای دهی انداخته شده اند

 دهی را به نفع رييس جمهور کرزی نشانی نموده اند؛ در ولسوالی ازره، رای دهی ، کارمندان کميسيون مستقل انتخابات چندين ورق رای
واليت لوگر، در يک مرکز رای دهی، يک کانديد شورای واليتی و افراد مسلح او يک تعداد اوراق رای دهی را نشانی کرده اند؛ و 

هی را به نفع يک کانديد مشخص شورای واليتی  درولسوالی خنج، واليت پنجشير، کارمندان کميسيون مستقل انتخابات چندين ورق رای د
  .نشانی نموده اند

-A -09-00 تصميم  شماره ( محل رای دهی را درواليت قندهارباطل کرد 51، کميسيون شکايات انتخاباتی نتايج 2009 سپتمبر 7 در 88 
5004 A-09-00-6650   و A-09-00-5129 ( محل رای دهی را در 27تی نتايج ، کميسيون شکايات انتخابا2009 سپتمبر 7؛ و در 

 کميسيوم شکايات A-09-00-7042, A-09-00-7371, A-09-00-5062, A-09-00-6650تصميم شماره (واليت غزنی باطل کرد 
-A-09تصميم شماره ( محل رای دهی را در واليت پکتيا باطل کرد 5 کميسيون شکايات انتخاباتی نتايج 2009 سپتامبر 8در ). انتخاباتی

  af.org.ecc.www)  کميسيون شکايات انتخاباتی5033-00
  . يک ناظر مستقل داخلی 89

  .af.org.ecc.www://http، )2009 سپتمبر 8 (2009-9-8 فرمان کميسيون شکايات انتخاباتی مورخ 90 
  . رای دهنده را در هر مکان رای دهی برآورد می کند540تخابات،  کميسيون مستقل ان 91

  .af.org.ecc.www://http، )2009 سپتمبر 8 (2009-9-8 فرمان کميسيون شکايات انتخاباتی مورخ 92 
، که )ياه، شش قلعه، لوره، موسی خيل و سلطان خيلهفته س( در منطقه مرکزی، مراکز رای دهی در ولسوالی سيدآباد واليت وردک  93

تمام آرا به نفع رييس جمهوری حامد کرزی به صندوق ها ريخته شده است و هيچ رايی به نفع  ديگر نامزدان رياست جمهوری به 
  )نتايج رسمی کميسيون مستقل انتخابات: نوت( .صندوق ها ريخته نشده است

.در يک جامعه هستند؛ آنها هميشه با اسلحهء راجستر شده و يا غير راجستر شده مسلح اند قومندانان محلی افرادی با نفوذی  94  
  .شود  قانون انتخابات پنداشته می43 و 38ادامه کمپاين در محالت رای دهی پس از ختم دوران کمپاين تخطی از ماده ها   95
رييس ر ساحه جنوب شرق، در شهر گرديز، واليت پکتيا، حاميان د که يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان مالحظه نمودند  96

د؛ در ساحه جنوبی، در شهر لشکرگاه، واليت هلمند ن کرزی برای مردم غذا فراهم نموده تا آنها را به رای دهی تشويق نمايجمهوری
وده اند؛ در شهر لشکرگاه، واليت هلمند، نماينده های داکتر رمضان بشردوست در کمپاين شان زنان را به رای دهی به نفع وی هدايت نم

کارمندان طبقه  ،قندهار، واليت قندهارنماينده های يک کانديد شورای واليتی در بيرون از مرکز رای دهی کمپاين نموده اند؛ در شهر 
يت هلمند، نماينده های داکتر اناث کميسيون مستقل انتخابات به نفع يک کانديد شورای واليتی کمپاين نموده اند؛ و در شهر لشکرگاه، وال

  .، داکتر رمضان بشردوست و يک کانديد شورای واليتی در يک مرکز رای دهی کمپاين نموده اند عبداهللاعبداهللا
گی از مردم در بيرون مراکز رای رکه در واليت فارياب، گروه بز يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند  97

ا پوسترهای کانديدان مختلف مشاهده شده اند؛ در شهر مزار، واليت بلخ، نماينده های کانديدان شوراهای واليتی در داخل دهی مردانه ب
 و متعلق به يک حزب سياسی برای کانديدان شورايس ي محلی، راربابمراکز رای دهی کمپاين نموده اند؛ در واليت فارياب، يک 

نمود؛ در شهر ايبک، واليت سمنگان، حاميان داکتر   رای دهنده ها را به رای دهی تشويق میمشخص شورای واليتی کمپاين می نمود و
اند؛ در ولسوالی سوزمه قلعه، واليت سرپل، يک کارمند دولتی در . در جوار سه مرکز رای دهی مصروف کمپاين بودهعبداهللا عبداهللا

ن می نمود، در ولسوالی سوزمه قلعه، واليت سر پل، در يکی از مراکز  کرزی کمپايرييس جمهوريیمراکز رای دهی ديده شده که به نفع 
 کرزی کمپاين مينمود؛ و، در واليت سرپل، برخی از کانديدان رياست جمهوری رييس جمهوری، آمر سايت به نفع )خانقاه( رای دهی 

  . پرداخته می شد که به کانديدان مشخص رای بدهند افغانی100 تا 50وسايل نقليه را برای رای دهنده ها فراهم می نمود و برای آنها از 
که، در ولسوالی  وامه ، واليت نورستان،حاميان در داخل مراکز رای  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند  98

 کرزی جلب نمايند؛ در مهوریرييس جدهی مصروف کمپاين بوده اند تا رای را به نفع کانديدان مشخص شورای واليتی و نيز به نفع 
 کرزی مصروف رييس جمهوری کرزی در داخل مراکز رای دهی به نفع رييس جمهوریولسوالی سرخرود، واليت ننگرهار، حاميان 

 رييس جمهوری کرزی در داخل مراکز رای دهی به نفع رييس جمهوری؛ در ولسوالی سرخرود، واليت ننگرهار، حاميان  اندکمپاين بوده
 در عبداهللا عبداهللاروف کمپاين بوده اند؛ در ولسوالی سرخرود، واليت ننگرهار، در مرکز رای دهی کوخيل، حاميان داکتر کرزی مص

 چادر را به مرکز رای دهی زنانه در 300يک کانديد شورای واليتی  نمودند؛ در شهر جالل آباد،.يک مرکز رای دهی کمپاين می
، نده توزيع گردد؛ در ولسوالی سرخرود، واليت ننگرهار، در يک مرکز رای دهی واقع ليسه فقراهللامجبورآباد فرستاد که به زنان رای ده

 کرزی و پوسترهای يک نماينده شورای واليتی را در داخل مرکز رای دهی رييس جمهوریهای ر کرزی پوسترييس جمهوریحاميان 
 کرزی رييس جمهوریدهی واقع منطقه دوسرکه، حاميان . رایحمل می نمودند؛ در ولسوالی سرخرود، واليت ننگرهار، در يک مرکز

در داخل مرکز رای دهی کمپاين می نمودند؛ در ولسوالی شيرزاد، واليت ننگرهار، حاميان يک کانديد شورای واليتی و طرفدران داکتر 
م، واليت لغمان، در مرکز رای دهی ترالهدهی کوتی خيل مصروف کمپاين بوده اند؛ در ولسوالی می  در داخل مرکز راعبداهللا عبداهللا

 در داخل مرکز رای دهی کمپاين می نمودند؛ و در ولسوالی پرون، واليت نورستان، در هشت عبداهللا عبداهللاکوتی خيل، حاميان داکتر 
  . کرزی کمپاين می نمودندرييس جمهوریمرکز رای دهی مقامات واليتی به نفع 

، )2009 سپتمبر 41-آگست 23(رای دهی و شمارش شکايات خاباتی در رابطه به سيون شکايات انتيفشرده ارزيابی کم 99 
af.org.ecc.www://http.  

 300که، در جالل آباد، واليت ننگرهار، يک کانديد شورای واليتی  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند  100
  ).توجه به فوق( به يک مرکز رای دهی فرستاده که به زنان رای دهنده توزيع گردد چادر را
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که در شهر زرنج، واليت نيمروز، ديده شده که موترها با حمل  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان مالحظه نمودند  101

  .بوده اند گرم به مردم ی کرزی مصروف توزيع کلچه، کيک و غذارييس جمهوریپوسترهای 
کوت، واليت فارياب نماينده های کانديدان به  که در ولسوالی پشتون يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند  102

مشخص شورای واليتی رای بدهند؛ در ولسوالی خرم و سرباغ، واليت سمنگان، پيروان کانديد رای دهنده ها هدايت داده اند که به يک 
 مستقل انتخابات به رای دهنده ها هدايت داده اند که به يک کانديد شورای واليتی و کانديد رياست کميسيونندان محلی و کارمندان يک قوما

 مستقل انتخابات اوراق رای دهی را از قبل کميسيونکوت، واليت فارياب، کارمندان  جمهوری مشخص رای بدهند؛ در ولسوالی پشتون
 مستقل کميسيونرای واليتی نشانی کرده بودند؛ در ولسوالی خواجه سبزپوش، واليت فارياب، کارمندان برای يک کانديد مشخص شو

، به پشت صندوق های )يک قوماندان اسبق(انتخابات به رای دهنده ها هدايت داده اند که به يک کانديد مشخص شورای واليتی رای بدهند 
 يک شخص متعلق به کانديد متذکره شورای واليتی، و نيز يک قوماندان اسبق .نی نمايدرای رفته تا اوراق رای دهی را از سوی آنها نشا

 مستقل انتخابات به رای دهنده ها کميسيوناين منطقه، اين دستوردهی رای دهنده ها را مشاهده نموده است؛ در شهر مزار، کارمندان 
اچ، واليت فارياب، نماينده های کانديدان، ساير رای دهنده ها و دستور داده که به يک کانديد مشخص رای بدهند؛ و در ولسوالی غورم

 مستقل انتخابات اين دستور کميسيوندادند که به کانديدان مشخص رای بدهند و کارمندان  اشخاص انفرادی به رای دهنده ها هدايت می
  .دهی به رای دهنده ها را مشاهده نموده اند

، کارمندان حکومت و قندهار، واليت ااسپين بولدکدر ولسوالی فغانستان مالحظه نمودند که  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر ا 103
 کميسيون، کارمندان زنانه قندهار، واليت قندهار کرزی رای بدهند؛ در شهر رييس جمهوریاند که به .پوليس ملی مردم را تهديد نموده

، پوليس سرحدی قندهار، واليت قندهار رای بدهند؛ در شهر عبداهللا عبداهللاکتر ودند که به دامن مستقل انتخابات زنان بيسواد را تشويق می
، پوليس ملی و کارمندان قندهار کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی ژيری، واليت رييس جمهوریبه رای دهنده ها دستور داده اند که به 

اده اند که به يک کانديد مشخص شورای واليتی رای بدهند؛  مستقل انتخابات در مراکز واليتی ژيری به رای دهنده ها دستور دکميسيون
 کرزی رای بدهند؛ در رييس جمهوری، پوليس سرحدی به رای دهنده ها هدايت داده اند که به قندهاردر ولسوالی ريگستان، واليت 

 کرزی رای بدهند، در شهر یرييس جمهور، پوليس سرحدی به رای دهنده ها هدايت داده اند که به قندهارولسوالی شورابک، واليت 
 کرزی رای بدهد؛ در رييس جمهوری هدايت داده که به انترينکوت، واليت ارزگان، يک کارمند حکومت در يک مرکز رای دهی زن
 کرزی و رييس جمهوریدهنده ها هدايت داده اند که به .یشهر ترينکوت، واليت ارزگان، نماينده های يک کانديد شورای واليتی به را

ن کانديد شورای واليتی رای بدهند؛ در ولسوالی دهراود، واليت ارزگان، يک کارمند حکومت به رای دهنده ها هدايت داده است که به هما
 رييس جمهوریرزگان، پوليس ملی به رای دهنده ها هدايت داده اند که به ا رای بدهند؛ در ولسوالی چوره، واليت عبداهللا عبداهللاداکتر 

قت از سوی پوليس ملی بازداشت گريد و؛ و در ولسوالی دالرام، واليت نيمروز، يک کانديد شورای واليتی بصورت مکرزی رای بدهند
  . رای بدهندعبداهللا عبداهللازيرا وی به رای دهنده ها هدايت ميداد که برای داکتر 

 مستقل انتخابات در کميسيونبرخی از کارمندان در واليت بغالن،  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که  104
، يک قندوز، واليت قندوزپشت غرفه های رای دهی رفته تا رای دهنده ها در رای دهی به  کانديدان  مشخص هدايت دهند؛ در شهر 

، يک قوماندان قندوزواليت ، قندوز رای بدهند؛ در شهر عبداهللا عبداهللا دهنده ها هدايت داده است که برای داکتر یکارمند حکومت به را
 مسوول واليت بدخشان، پوليس ملی ايم، رای بدهند، در ولسوالی درعبداهللا عبداهللامحلی به رای دهنده ها هدايت داده است که برای داکتر 

در ولسوالی  کرزی رای بدهند؛ رييس جمهوریامنيت مرکز رای دهی در قريه منجی رای دهنده ها را لت و کوب  و تهديد نموده که به 
رييس  امنيت مرکز رای دهی در قريه دارکن رای دهنده ها را لت و کوب و تهديد نموده که به مسوولکاش، واليت بدخشان پوليس ملی 

 کرزی رای رييس جمهوری کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی کشم واليت بدخشان، يک قوماندان محلی به مردم هدايت داده که به جمهوری
والی جرم، واليت بدخشان، در قريه چنگ، يک عضو خانواده يک عضو پارلمان رای دهنده ها را تهديد نموده اند که به بدهند؛ در ولس
 مستقل انتخابات باالی رای دهنده های بيسواد اعمال نفوذ نموده کميسيون، کارمندان قندوز کرزی رای بدهند؛ در واليت رييس جمهوری

نديدان مشخص شورای واليتی رای بدهند؛ و در ولسوالی دنده غوری، واليت بغالن، يک قوماندان  کرزی و کارييس جمهوریاند که به 
  . رای بدهندعبداهللا عبداهللامحلی با مردان مسلح خود مردم را تهديد مينمود که به داکتر 

شمار زيادی از نماينده های يک  در ولسوالی کنر، واليت کنر، يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که  105
 مستقل انتخابات، به رای دهنده ها هدايت ميدادند که به کانديد مشخصی رای بدهند؛ در ولسوالی کميسيونکانديد، در حضور کارمندان 

 ميدادند که دهنده ها هدايت. کرزی به رایرييس جمهوری، حاميان سرخرود، واليت ننگرهار، در يک مرکز رای دهی واقع ليسه فقراهللا
 کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی های حصارک و سرخرود، واليت ننگرهار، يک کانديد شورای واليتی همراه با رييس جمهوریبه 

مردان مسلح خود در مرکز رای دهی کوشکک رای دهنده ها را تهديد مينمود تا برای وی رای بدهند؛ در ولسوالی سرخرود، واليت 
 مستقل انتخابات در مرکز غوچک به رای دهنده ها هدايت ميداد که برای يک کانديد شورای واليتی رای يونکميسننگرهار، کارمندان 

بدهند؛ در ولسوالی کامه، واليت ننگرهار، يک کانديد شورای واليتی و مردان مسلح وی رای دهنده ها را تهديد مينمودند تا برای وی را 
، کانديدان شورای واليتی رای دهنده ها را تهديد مينمودند تا برای آنها رای بدهند؛ و در بدهند؛ در ولسوالی وايگل، واليت نورستان

 مستقل انتخابات مورد لت کوب حاميان يک کانديد شورای واليتی قرار گرفتند و کارت کميسيونولسوالی اسعدآباد؛ واليت کنر، کارمندان 
  .های ثبت نام آنها را به زور گرفتند

در ولسوالی قره باغ، واليت کابل، در باغ عالم، در مرکز رای دهی يون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که يوناما و کميس 106
 کميسيونخانه حاجی خليل، يک شخص به رای دهنده ها هدايت ميداد، در ولسوالی قره باغ، واليت کابل، در سنگ سبز، يک کارمند 

 رای بدهند؛ در ولسوالی ميربچه کوت، واليت عبداهللا عبداهللانده ها اعمال نفوذ نمايد که به داکتر مستقل انتخابات ميکوشيد تا بر رای ده
يه قلعه ملک هدايت يکابل، اعضای شورا به رای دهنده ها درمراکز رای دهی مسجد قاشقار، مکتب متوسطه پغمان قشنگ ومکتب ابتدا

رييس  شهر کابل، يک آمر کمپاين 10ن مشخص شورای واليتی رای بدهند؛ در ناحيه  و برخی از کانديداعبداهللاميدادند که به نفع داکتر 
، عبداهللا عبداهللادهی می نمود؛ در ناحيه شش درک، واليت کابل، نمايده های داکتر . کرزی رای دهنده ها را تهديد به رایجمهوری

کز رای دهی کلينيک بهزادی، قلعه وزير، مکتب شش درک،  مستقل انتخابات رای دهنده ها را در مراکميسيونبزرگان محل و کارمندان 
در شهر کابل، واليت کابل رای دهنده ها را تهديد مينمود که به نفع کانديدان مشخص رای بدهند؛ در شهر کابل، واليت کابل، يک کارمند 
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 کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی یرييس جمهورمکتب در مرکز رای دهی ليسه پنجصد فاميلی رای دهنده ها را هدايت ميداد که به 

کوهبند، واليت کاپيسا، يک کانديد شورای واليتی رای دهنده ها را تهديد مينمود که برای وی ويک کانديد مشخص رياست جمهوری رای 
سلح در نزديک بدهند و نيز نماينده های ساير کانديدان شورای واليتی را تهديد می نمود؛ در ولسوالی نجراب، واليت کاپيسا، مرادان م

برخی از مراکز رای دهی به مردم دستور ميداد که برای يک کانديد زن در شورای واليتی رای بدهند؛ در ولسوالی سالنگ، واليت 
 کرزی رای بدهند؛ و رييس جمهوریپروان، يک کارمند حکومت در مرکز رای دهی باغ ميدان به رای دهنده ها هدايت ميداد که برای 

  .رسا، واليت پروان، يک قوماندان محلی و افراد وی مردم محل را با اسلحه تهديد مينموددر منطقه سرخپا
، واليت سمنگان، افراد يک قوماندان خرم و سرباغدر ولسوالی  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که  107

ايت ميدادند که به يک کانديد شورای واليتی و يک کانديد رياست  مستقل انتخابات به رای دهنده ها هدکميسيونمحلی و کارمندان 
 مستقل انتخابات رای دهنده ها را هدايت به کميسيونجمهوری مشخص رای بدهند، در ولسوالی پشتونکوت، واليت فارياب، کارمندان 

قب صندوق رای دهی به رای دهنده ها  انتخابات در عکميسيونرای دهی می نمودند؛ در ولسوالی غورماچ، واليت فارياب، کارمندان 
 مستقل انتخابات در پشت غرفه های کميسيونهدايت ميدادند که به يک کانديد مشخص رای بدهند؛ در واليت بغالن، شماری از کارمندان 

ای دهنده های بيسواد  مستقل انتخابات باالی رکميسيون، کارمندان قندوزرای دهی ميرفتند تا رای دهنده ها را هدايت نمايند؛ در واليت 
 کرزی و کانديدان مشخص شورای واليتی رای بدهند، در ولسوالی سرخرود، واليت رييس جمهوریاعمال نفوذ مينمودند که برای 

 مستقل انتخابات در مرکز رای دهی غوچک به رای دهنده ها دستور ميدادند که به يک کانديد شورای کميسيونننگرهار، کارمندان 
، کارمندان زنانه کميسيون مستقل انتخابات زنان بيسواد را تشويق می نمودند که برای قندهار، واليت قندهاردهند؛ در شهر واليتی رای ب

 مستقل انتخابات در مرکز رای دهی کلينيک کميسيون رای بدهند؛ در ولسوالی شکردره، واليت کابل، کارمندان عبداهللا عبداهللاداکتر 
ره شکر، مرکز رای دهی شاه مردان و مرکز رای دهی شکردره رای دهنده ها را تهديد مينمودند؛ در شهر بهزادی، قلعه وزير، ليسه د

 مستقل انتخابات در مراکز رای دهی قلعه ناظر و ليسه محمد آصف مايل رای دهنده ها را تهديد و کميسيونکابل، واليت کابل، کارمندان 
 مستقل کميسيونخص رای بدهند؛ و در ولسوالی سرخپارسا، واليت پروان، کارمندان هدايت مينمود که به نفع برخی از کانديدان مش

  . به صندوق اندازندعبداهللا عبداهللاف شهيد مردم را هدايت ميداد که رای شان را به نفع داکتر وانتخابات در مرکز رای دهی مدرسه عبدالر
، يک کارمند حکومت به رای دهنده قندوز، واليت قندوزدر شهر د که  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودن 108

 امنيت مرکز رای دهی در مسوول رای بدهند؛ در ولسوالی دريم، واليت بدخشان، پوليس ملی عبداهللا عبداهللاها هدايت ميداد که به داکتر 
ی رای بدهند؛ در ولسوالی کاش، واليت بدخشان،  کرزرييس جمهوریقريه منجی رای دهنده ها را لت و کوب و تهديد نموده تا برای 

 رييس جمهوری امنيت مرکز رای دهی در قريه دارکن رای دهنده ها را مورد لت و کوب و تهديد قرار داده تا برای مسوولپوليس ملی 
در رياست امور قع وادهی کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی تالقان، در ولسوالی اسعد آباد، واليت کنر، يک کارمند حکومت در مرکز رای 

، واليت اسپين بولدکنمود که برای يک کانديد مشخص شورای واليتی رای بدهند؛ در ولسوالی .زنان رای دهنده را تشويق میزنان، 
 کرزی رای بدهند و پوليس سرحدی رييس جمهوری، کارمندان حکومتی و پوليس ملی رای دهنده ها را تهديد مينمودند که به نفع قندهار

قت تحت بازداشت وپنج نفر مشاهد و نمايندهای کانديدان را که در مورد صندوق های رای دهی پر شده شکايت نموده بودند بصورت م
 کرزی رای بدهند؛ در رييس جمهوری، پوليس سرحدی رای دهنده ها را دستور ميداد که به قندهار، واليت قندهارقرار دادند؛ در شهر 

، پوليس سرحدی در مرکز واليتی به رای دهنده ها هدايت ميدادند که برای يک کانديد شورای واليتی رای هارقندولسوالی ژيری، واليت 
 رييس جمهوری، پوليس سرحدی به رای دهنده ها هدايت ميدادند که برای قندهارواليت .بدهند؛ در ولسوالی ها ريگستان و شورآبک، 

رييس ن، يک کارمند حکومت در يک مرکز رای دهی  به زنان دستور ميداد که برای کرزی رای بدهند؛ در شهر ترينکوت، واليت ارزگا
 رييس جمهوری کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی چوره، واليت ارزگان، پوليس سرحدی به رای دهنده ها هدايت ميداد که برای جمهوری

ز رای دهی باغ ميدان به رای دهنده ها هدايت ميداد کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی سالنگ، واليت پروان، يک کارمند حکومتی در مرک
  . کرزی به صندوق اندازندرييس جمهوریکه رای شان را به نفع 

، ولسوالی های ريگستان و شورآبک، واليت قندهاردر شهر  يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که  109
 کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی چوره، واليت ارزگان، رييس جمهوریور ميداد که برای ، پوليس سرحدی به رای دهنده ها دستقندهار

 کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی دهراود، واليت ارزگان، يک کارمند رييس جمهوریپوليس ملی به رای دهنده ها هدايت ميداند که برای 
  . رای بدهندعبداهللا عبداهللاحکومتی به رای دهنده ها هدايت ميداد که برای داکتر 

 »بيطرفی کامل«اصل عدم جانبداری، در محدود اين عملکرد، چنين تعريف گرديده است که کارمندان حکومتی وظايف شان را با   110
 قانون اساسی افغانستان و فرمان 50به ماده . انجام بدهند، بشمول عدم استفاده از منابع دولتی به منظور پيشبرد کمپاين کانديدان مشخص

  . در رابطه به عدم مداخله کارمندان حکومتی در امور انتخابات نگاه شود2009ت جمهوری مورخ ماه می رياس
واليت فارياب، يک قوماندان اسبق  در ولسوالی خواجه سبز پوش، يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که  111

ده شده است؛ در ولسوالی خرم و سرباغ، واليت سمنگان، افراد يک قوماندان محلی در داخل مرکز رای دهی مصروف هدايت دادن دي
، واليت قندوزمحلی به رای دهنده ها دستور ميدادند که برای يک کانديد شورای واليتی و کانديد رياست جمهوری رای بدهند؛ در شهر 

 رای بدهند؛ در ولسوالی کشم ، واليت بدخشان، يک اهللاعبد عبداهللا، يک قوماندان محلی به مردم هدايت ميداد که برای داکتر قندوز
 کرزی رای بدهند؛ در ولسوالی دهنه غوری، واليت بغالن، يک رييس جمهوریقوماندان محلی به رای دهنده ها هدايت ميداد که برای 

د؛ در ولسوالی های حصارک و  رای بدهنعبداهللا عبداهللاقوماندان محلی و افراد مسلح وی مردم را تهديد می نمود که برای داکتر 
سرخرود، واليت ننگرهار، يک کانديد شورای واليتی همراه با افراد مسلح وی و يک قوماندان محلی در شماری از مراکز رای دهی 

يد می مردم را تهديد مينمود که برايش رای بدهند؛ در ولسوالی کامه، واليت ننگرهار، يک کانديد شورای واليتی، رای دهنده ها را تهد
نمود ؛ در ولسوالی نجراب، واليت کاپيسا، افراد مسلح در نزديک مراکز رای دهی به مردم هدايت ميداد که برای کانديد زن در شورای 
واليتی رای بدهند؛ و در ولسوالی سرخپارسا، واليت پروان، يک قوماندان محلی همراه با افراد مسلح خود مردم محل را تهديد مينمود که 

  . کانديد مشخص رای بدهندبرای يک
 و محمود راقی واليت کاپيسا 2، کوهستان 1 يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شاهد شکاياتی از ولسوالی های کوهستان  112

  .و ولسوالی علينگر واليت لغمان بودند
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ی در ولسوالی سروبی واليت کابل، رای دهی  يوناما  و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مالحظه نمودند که در منطقه مرکز 113

چندگانه به نفع برخی از نامزدان انتخابات شوراهای واليتی در مرکز رای دهی مسجد قلعه کالن، مرکز رای دهی کلينيک شهرک 
، سروبی، مرکز رای دهی مکتب ابتدايی شهرک، مرکز رای دهی مکتب متوسط دختران حود خيل، مرکز رای دهی مسجد بام درای

مرکز رای دهی مسجد غاز اليا، مرکز رای دهی مسجد شيرخان کج و مرکز رای دهی خانه ترکانی ملک کريم اطالع داده شد؛ در 
ولسوالی خاک جبار واليت کابل، رای دهی چندگانه در مرکز رای دهی خانه ملنگ شاه رسول و مرکز رای دهی مکتب متوسط زندان 

لی محمود راقی واليت کاپيسا، رای دهی چندگانه به نفع بعضی از نامزدان انتخابات شوراهای ولی خان صورت گرفته است؛ در ولسوا
 و محمود راقی واليت کاپيسا، بعضی از 1واليتی در مرکز رای دهی زراعت زرات صورت گرفته است؛ در ولسوالی های کوهستان 

ک بار بعد از پاک نمودن رنگ از انگشتان خود به واسطه نفت رای رای دهندگان با استفاده از چند کارت رای دهی توانستند بيشتر از ي
 واليت کاپيسا، اعضای خانواده يک مقام حکومتی رای دهندگان زن را با خود می آوردند تا بيشتر از يک 2دهند؛ در ولسوالی کوهستان 

يشتر از يک بار رای دهند؛ و در ولسوالی محمد دهندگان زن رنگ را از انگشتان خود پاک کردند تا بتوانند ب.اين رای—دفعه رای دهند
در منطقه جنوب شرقی، در ولسوالی سيد کرم واليت . آقا واليت لوگر، رای دهی چندگانه توسط حاميان شوکت استانکزی صورت گرفت

 مراکز رای دهی در منطقه شرقی، در. غزنی، خانه ظاهر خان، شکاياتی دريافت شد که بعضی از رای دهندگان چند کارت رای دارند
سنگر، ورنته و صخره ولسوالی علينگر و مراکز رای دهی شهيدان و ککاس ولسوالی قرغه ای واليت لغمان، ظن رای دهی چندگانه در 

به )  رای1300تقريبا (ولسوالی بتی کوت واليت ننگرهار وجود دارد، چون تعداد آرای ريخته شده برای انتخابات رياست جمهوری 
زمانی که فورم ثبت رای دهندگان —است)  رای2800تقريبا (از شمار آرای ريخته شده برای انتخابات شوراهای واليتی مراتب کم تر 

  .مالحظه شد، مشاهده گرديد که يک کارت رای دهی برای بيشتر از يک بار ثبت گرديده است
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آنها ادعا داشتند که به نمايندگی از زنان و اعضای زن —گرديز واليت پکتيا، گروهی از مردم از قوم منگل چند کارت رای دهی داشتند
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