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  د موندنو لنډيز 
  
ټاکنې په داسې شرايطو کې وشوې چې د لوژيستکی او د بشري منابعو د ستونزو په څنګ کې نا امني هم  •

په کلی توګه په مخ وړلی کنې وي چې د افغانستان د ټاکنود خپلواک کميسيون له خوا دا لومړنۍ ټا. موجوده وه
دا . د سنبالولو مشری په غاړه درلود د امنيت  لپاره امنيتی ځواکونو د ټاکنوشوې وې او د افغان ملي تنظيماو 

وی وو چې خپل رايې په روغتونونو کې د ناروغانو لپاره ترتبياب نيول شهم لومړی ځل وو چه د بنديانو او 
 . وکاروي

 
د حکومت ضد عناصرو له خوا د نا امني زياتې پيښې د ټاکنو په برابرتيا او سرته رسولو کې ډير عمده عامل  •

د افغان ملي امنيتي ځواکونو له هڅو سره نا امني وضعې د افغانانو په پريکړه باندې چې په ټاکنو . ګڼل کيده
 . لودهکې برخه واخلي او که نه اغيزه در

  
د .  کلونو کې چا نه وو ليدلی١۵د ټاکنو په ورځ دومره حملې او د ډارونې بيل شکلونه وليدل شول چې په  •

 تنو، او ١١ ملکي کسان ووژل شول په شمول  د ټاکنود خپلواک کميسيون د ٣١ا وه چې خواشينې خبره د
 .  افغان ملي اردو ووژل شول٨ افغان ملي پوليسو او١٨هکدارنګه 

  
لي امنيت د شورا امر له داخلي او بين المللی خبري رسينو څخه غوښتی دی چې د رايې اچونې په ورځ د د م •

د يو شمير ژورنالستانود نيولو تر څنګ دغه امر د بيان پر . تاوتريخوالی د پيښو په باب راپورونه ور نکړي
تريخوالی د پيښو د راپور ورکولو زياتو محلي خبري رسنيو د ټاکنو په ورځ د تاو. آزادي منفی اغيزی درلود

 . څخه ډډه کړيوه
  
دغه رقم له هغه شمير څخه ډير کم دی چې په . د راجسټر شويو کسانو څخه يوه په دريمې برخې رايې اچولې •

له جګړې څخه په متاثره . د رايې اچوونکو شمير په ټولو سميو کې يو شانته نه و. تيرو ټاکنو کې ثبت شوی و
رايې اچوونکو شمير کم و، خو په مرکزي، شمالي او شمال شرقي برخو کې د هغوي شمير شويو منطقو کې د 

 . ډير و
  
که څه هم افغاني ښځې په سياسي چارو کې زياته ليوالتيا ښيې، خود سړو په پرتله دوی په ټاکنو کې ليږ برخه  •

 . وی وکړینا امنی او کلتوري او اجتماعي بنديزونو د ښځو د برخې اخيستنې مخني. واخيسته
  
په ټاکنو کې د ټګيو برګيو او بې نظمی په اړه زيات شکايتونه شوې دي، په تيره بيا په دې باب چې د رايو  •

دغه راز جعل کاري په مرکزي، جنوبي، جنوب شرقي او شرقي . صندوقونه د رايو له پاڼو څخه ډک شوی وو
ايه ورکول، د ماشومانو له خوا رايې د هيواد په ځينو برخو کې د بل چا پر ځای ر. هعادی وبرخو کې 

  په اکثره د رايیدغه راز. ورکول، د رايو د راجستر له کارتونو څخه څو ځله استفاده کول ليدل شوی دي
 او د راپور شوی   د ماشين ناکاره توب د کارتونو د سوري کولو،ناوړه استفادهد   درنګمرکزونو کی د

د ټاکنو په پروسه باندې د رايه اچوونکو باور کم چه  شوی ونه راپورکچه پراخه په  په اړه درغليو د ادعا گانو
 . کړی دی

  
 د.  د انتخاب حق ازادی د ټولنيز رواجونو لخوا محدود شويدی نوماند خپل د رايه اچوونکو دپه افغانستان کی  •

د انفرادی رايه . ږیټولنی د خوښی د نوماند انتخاب څنی وخت د نفوذ لرونکو مشرانو يا په ډليذ شکل ټاکل کي
دوي د استازو، محلي قوماندانانو او د ټاکنو د خپلواک  د نوماندو،د  ورکونکو د انتخاب ازادی ال نوره

کميسيون د کارمندانو له خوا په دې ډول محدود شوی دي چې رايه اچوونکو ته د رايه اچونې په مرکزونو کې 
 .اوه او هلته يې کمپاين ک يا بيرولهدايات ورکول

  
 د ولس مشر کرزی او ډاکټر عبداهللا ٧د نومبر په  د ټاکنو خپلواک کميسيون اعالن وکړ چی ٢٠د اکتوبر په  •

 د ټاکنو د خپلواک ی اعالن په اساسټ ني١٨د اکتوبر د . . عبداهللا تر منځ به د ټاکنی دويم دور تر سره کيږی
 په سلو کی اندازی نه چی د دوهم ۵٠کميسيون د محاسبی له مخی د لومړی سر کی کانديد رايی له ضروری 
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په همدی ورځ په يوه خبر کنفرانس کی د . دور ته تللو څخه مخنيوی لپاره الزم بلل کيدلی، راټيټی شوی
امريکايی سناتور جان کيری او د د ملګرو ملتونو د ځانګړی استازی، کای ايده په حضور کی رئيس جمهور 

 .تر سره کيدل ضروری ووکرزی ومنله چی د انتخاباتو د دوهم دور 
  

بې له دې چې د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ټاکنو د شکايتونو کميسيون د نتيجو پروسه متاثره شي، د جعل کاريو  
اندازه او ماهيت د ټاکنو د اعتبار په اړه يوه توده مباحثه راپيدا کړې چې ښايې له ټاکنو څخه وروسته سياسی 

  .اوضاع تر اغيزې الندې راولي
  

  پيژندنه
   

په جنوب، مهال   د سختو شرايطو او ويری په ٢٠٠٩  اګست ٢٠د رياست جمهوری او واليتی شورا ټاکنی په 
 په ستونځمنو برخو کی  هيواد  د  توګه چی ښځو په نسبی یتر سره شوجنوب لويديځ او د شمال په ځينو برخو کی 

 هيواد په مختلفو هم دسره له دينه  .کچه ونډه واخستلهد تاو تريخوالی او او درغلی ويره وه په ټييټه  چرته چی 
 او نور زياتو ته 1د نړيوالو څارنکو هيئت. برخو کی افغانانو ټينګ هوډ کړی ووچی خپله رايه استعمال کړی 

  سره2یچی د ټاکنو تر سره کول افغان ولس لپاره يوه لويه الس ته راوړنه وه چی ديموکراتيکی پروسڅرګنده شوه 
  .ه ژمنتيا ښکاره کړه خپليی 

  
 په واسطه تنظيم او  تر سره کيږی ل ټاکنی دی چی په بشپړه توګه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کميسيونلومړی ځ دا
ستی په مسلکی په خپل وخت او خوندی توګه ورسول شو او لوجستيکی مرد يو څو ځايونو پرته د ټاکنيز مواد .

 ١٢٠،۴۶٢ ټول چی  په ټاکلی وخت پرانستل شول  يی  څخه زيات3نو زو ټاکنيزو مرک۶٢١٠د . توګه سنبال شوه
 ټاکنو زيات شميردل  ځا  په پرتله د5 کلونو ټاکنو٢٠٠۵ او ٢٠٠۴د  . په دی کی ګمارل شوی و  4ټاکنو کارکونکی

  6.وو فعاله مرکزونو
  
انګړی ترتيباتو له امله د ځد . سره د رايی ورکولو  جوګه شولانګړی غوښتنی  لپاره افغانان د ځلد لومړی ځ  

کوم چی د محکمی (ملی اردو او ملی پوليسو پرسونل ،داخلی بی څايه شوی خلک ،راستانه شوی کډوال ،بنديان 
او  په روغتون کی بستر اتباع ددی جوګه کړل چی    رايه ) لخوا د رايی ورکولو حق څخه  نه وو محروم شوی 

 د خاص ضرورت له  چیواضافه د ټاکنو مرکزونه چمتو کړی و) ٨٢ (د ټاکنو خپلواک کميسيون . استعمال کړی
 ښځو په ١٧ څخه  ډيرو بنديانو په شمول د ١٣۴١ د  ده چی  وړيادد .  اسانتيا برابری کړیمخی د رايه ورکولو  

  . کی رايی استعمال کړی7وکابل ،خوست او پروان واليتون
  

د هيواد د نا امنه سيمو پرته په ټول هيوادکی  د ټاکنو په ازی  و استانسره له دينه ګڼ شمير څارونکی او د نوماند
    درغلی مخنيوی وشی  ددومره وو چی اکنو مرکزونو کی د  هغوی شتون ايله دټ. ډيرو  مرکزونو کی موجود وو
د . ته دنده سپارل شوی وه چی د ګډوډی په ليدو سره دی راپور  ورکړی و استازو ان،او په ځانګړی توګه د نوماند

وو چی د دوی څخه اجازت ورکړی  استازو ته ١۶٩،٧٠۶ټاکنو خپلواک کميسيون د واليتی شورا کانديدانو  
  د   ښځينه ،٢١،١٠٣  استازی وو چی د دی جملی نه ٩٢،٨٩٧ ، د رياست جمهوری نوماندانو  ښځينه ٢٢٢،٣۶
  ۶٠٩ يی ښځينه د ٣،٧۵٨خه  څ ډلی  کورنی څارونکو٩٢٢٨ او د نه  ښځي١۵٨  نړيوال څارونکو څخه ١٢۵٠

 يی ١٢۶څخه  له جملی   پرسونل۶٣٨ه ، د هيواد دننه مطبوعاتو  ښځين١۵٢له جملی نه  پرسونل نړيوال مطبوعاتو
 او عادالنه ود افغانستان د ازاد . 8 يی ښځی وی٣٩۶  استازو له جملی څخه ۶،٩٩٨ښځينه او  د سياسی احزابو 

   . 9ی ښځينه څارونکی و٢،۶۴٢ چی له دوی څخه  ووارونکو ګمارل شویڅ ٧،٨۵٨لخوا  )  FEFA(ټاکنو بنياد 
  

او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون د ) UNAMA( په افغانستان کی د ملګرو ملتونو مرستندويه هيئت 
  اعضاءندد نور اساسی اړودا رنګه هم اوددی کتنو راپور .  ټاکنيزو مرکزونو نه ليدنه وکړه٩٢٩ټاکنو په ورځ د 

د سياسی حقونو )  FEFA ,NDI,,IRI ,OSCE/ODIHR  EU،(انګړی توګه سره د سال او مشورو په ځ
 د ټاکنو ناامنی او    د  چی راپور په  څلور اساسی ټکو راڅرخی .ارزونی راپور سره خپل  معلومات شريک کړی 

په ځانګړی توګه د  ښځو ونډه او په ټاکنو ، د افغان ولس ټاکنو کی  ګډون تاوتريخوالی تر مخه او د ټاکنو په ورځ 
  . کی ګډوډی ،درغلی او د بيان آزادی څخه عبارت دی 
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I :بيرونی امنی اوان    
  

  ټاکنو ته په سيالی کی د تاوتريخوالی او تهديد ډيروالی 
د ټاکنو څخه .  لپاره د چمتوالی او ترسره کيدو په الر کی  عمده ستونځه وه ټاکنو ورځ پوری د ناامنی  د ټاکنو تر 

يوه اونی د مخه دد وسلوالو مخاليفينو  لخوا د  امنيت اړوند پيښو کی منظم زيات والی د هيواد په کچه پيښ شو چی 
 مخنيوی وکړی او  د ټاکنو خپلواک رامنځ ته کول و چی د رايی ورکونکواصلی موخه يی د ويری چاپيريال 

ای کول ،  ځای پر ځ د وژنی ، تختونی ، د بمونونی  بڼی د ډار  اچو. چارواکی وډاروی   )  IEC(کميسيون 
سويلی (واليتونه ، هلمند  چی ډيری په ځانګړی توګه په قندهار ،اوروزګانبڼه وو   او شب نامو په ناقانونه پوستو 

کی پيښی  10) سيمه مرکزی( کاپيسا ، وردګ او لوګر واليتونه  ) هسويل ختيځ(  او خوست واليتونه غزنی) سيمه
 ګډون خه جوړی شوی وی چی په ټاکنو کی د ا تکتيکونه چی د شب نامو د متن  نه ښکاريده   پدی مو. وی دی  ش

  . را ټيټ کړی 
ګڼ شمير داسی  شب نامی چی  د مکاتبو چارواکو ته  يی اخطار ور کړی وو چی يا خپل مکاتب د ټاکنو په  لور  

د .کاتب  د ټاکنيزو مرکزونو لپاره تری کار واخستل شیوتړی او يا دی هغوی ته اجازت نه ورکول کيږی چی م
طالبانو رايی ورکونکو ته  .  و11 په پراخه کچه يو عمومی اخطار خپور شوی٢٠٠٩ د اګست ١٨طالبانو لخوا په 

  . 12او په جوماتونو کی د وينا د الری اخطار ورکړی وو د الوډسپيکر  هم نيغ په نيغ او
  

 ورځ ه  نه يو٢٠٠٩ د اګست ٢٠د ټاکنو د نيټی . ته د چمتو والی وخت ډير والی وموند د طالبانو د لور تهديد ټاکنو 
د مخه داسی راپورونه ورکړل شوی وو چی طالبانو په ډيرو سيمو کی  د ټاکنو مراکزو د مخنيوی په خاطر  الری 

د رايی د استعمال  ( ککړی وی  رنګ تړلی وی او رايی اچوونکو ته يی ګواښ کړی وو که د دوی د الس ګوتی په
ان وژنی حملی  کيدو نه يو اونی د  مخه څلور د ځد پام وړ د ټاکنو د تر سره. نو ګوتی به يی پريکول کيږی ) نښه

 پرله  ٢٠٠٩  اګست ١٨ او ١۵ هلمند واليت کی او دوه په کابل ښار کی په  ٢٠٠٩ اګست ١۴وشوی ،چی يو په 
دا حملی د .واليت کی تر سره شوه کی   په  اوروزګان ٢٠٠٩ت  اګس١٨ په يو  رامنځ ته شوی او  حملی 13پسی

ځانګړی پام وړوی چی  ټاکنيزه پروسه يی ويجاړوله او د رايی ورکونکو په منځ کی د بدامنی احساس خپراوه  په 
  . تيره  په کابل کی د څو مياشتو راهيسی داسی پيښی نه وی ليدل شوی 

  
 تهديد او او نيغ په نيغ حملو لت مخالفينو لخوا د ټاکنو نه د مخه اونيو کی او دهغوی کمپائن کونکی د دو نوماندان 

  پيښی د وسلوالو مخاليفينو لخواد کانديدانو اود هغوی ١۵ نيټی پوری  ١٩تر ١ د  اګست د٢٠٠٩د . ښکار شول 
ی سلسله کی  پد .14کمپائن کونکو د وسائطو پر ضد د   مينونو د  خخيدو   او نور  حملو پيښو منځ ته راغلی

 کمپائن کونکی د دوه او 16 يوکانديد د  واليتی شور ، 15 شو نفره وتختول۵و د کمپائن رياست جمهوری د نوماندان
   . 17دولت د مخايفينو لخوا  ووژل شول

    
نو  پرسونل د مخاليفيIECد اتقال کاروانونه ،ټاکنيز مواد او   )  IEC(د ټاکنو مرکزونه د ټاکنو خپلواک کميسيون    

مکاتبو چی د ټاکنو د  د رايی په مرکزونو وشوی په شمول د هغو  حملی٢٩کم نه کم . د حملو نښه وګرزيدل 
 حملی په هغه موټرو ١۴ زيان واړوه،  يی ټاکنيز موادو تهچه يوازی يیمرکزونو په توګه تری استفاده کيده 

 د ی کومو چی دا کتارونه بدرګه کولامنيتی قواو او يا هغه افغان ملی انتقالول کتارونو وشوی چی ټاکنيز مواد يی 
د يادونی وړ ده چی د هيواد . مخه را منځ ته شوی د18ځیه څلور ور په ځانګړی توګه د ټاکنو نحملو نښه وګرزيدل 

  . 20 نهه چارواکی وژل شول او پنځه نور يی وتختول شول٩ IEC کی د 19ختيځ، شمال او شمال په سويل
  

  د ټاکنو په ورځ نا امنی
  

 د بد امنی پيښی را وړ د ريکارد ٢٠٠٩ اګست ٢٠په دوام لرلو او د ټاکنوتر  ورځ پوری د ويرولو او حملو سلسله 
د د ی حملو شميراو .  کلونو په دوران کی ١۵تر سره شوی د څه ) پيښی٣٠٠ ( چی په يوه ورځ کیمنځ ته شوی 

ی په نسبی توګه ارامه وی خو د بد امنی ډيری  او مرکزی  سيمیشد ت تر منطقو توپير درلودلو ، شمال، لوديځ
په ) بغالن او کندوز  ( هيځاو شمال خت)وردګ،لوګر(پيښی په سويل ،سويل ختيځ او يو څه په مرکزی برخه 

باندی د  د ټاکنو د مرکزونو خوا اوشا او نزدی امنيتی پوستو ا حملی عبارت وید.   کی را منځ ته شوی 21سيمو
د مخالفينو د حملو زور د سهار د مخی د ټاکنو .  او د سپکو وسلو بريد ونه شامل دی چاودل مائنونو ،  راکټو حملی
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 اګست ٢٠د راپورله مخی په .  و  د بيا تړلو تر مهال   زيات و غرمیراهيسی تر د مراکزو د برسيره کيدو 
 ١١تو په منځ کی ددوی  د مطابق د ملکی تلفا IECاو د ملکی افراد ټپيان شول  ٧٩ملکی وګړی وژل شول او ٣١

 ملی ٢٧ لږ تر لږه  ملی اردو سرتيری وژل شول او٨ ملی پوليس او ١٨ددی سره . 22چارواکی هم شامل دی
کم وو او په ښکاره يی  موخه د بيا هم زياتی پيښو شدت په نسبی توګه . 23 ملی ادو پرسونل ټپيان شول٢٧پوليس او 

 بريدونو موخه د ويری چاپيريال رامنځ ته کول وو چی د ولس زيات شنونکی پدی اند وو چی ددی.وژنی نه وه 
  . ايراده د رايی ورکونی مرکزونو ته تګ  څخه  منع کړی 

 
 

 II.د راي ورکولو حق
                      

، په څه تعداد کې فکتورونو د اکثره وگړو چې غوښتل يي د راي د ورکولو د حق څخه استفاده وکړي، اغيزه وکړه 
 د  کیپه پايلی. وه بې باوري24تو  ادار عامه پهاو) خصوصا د ښځو لپاره(ړی ډول نا امنی او دودی خنډونه په څنګ

 د 25 کال٢٠٠٤افغانستان ملی امنيتي چارواکو او د ټولټاکنو خپلواک کميسون د نه ستړيدونکو هلو ځلو باوجود د 
  کمهین وگړو برخه اخيستدد هيواد په کچه  کال کې د پارلماني ټولټاکنوپه پرتله ٢٠٠٥رياست جمهوري او په 

 فيصده ٣٨٫٧۵ مستحقو رايی ورکونکو، ١۵٢٩۵٠١۶ په اساس د دوی د د ټاکنو خپلواک کميسون مطابق،.  26وه
 فيصده ٣٨٫٧٥ فيصده نارينه، ٥٨،٤٢مستحقو وگړو په ټولټاکنو کې ونډه اخيستی چې د هغی جملی څخه يي 

   27.کيلوي٪ يي کوچيان تش٢٫٨٣ښځينه او پاتی 
  

  نا امنی او رايې اچونه
 

د غورمچ . د ټاکنو په ورځ خراب امنيت د هيواد په بيال بيلو برخو کې د رايي ورکوونکو په شمير اغيزه وکړه
.  په اکثره سيمو کې د انتخاباتو پروسه په نسبی ډول د  امنيت په فضا کې پر مخ والړه28ولسوالي څخه پرته د شمال
او په مرکزي غرائيزه )  او فراه واليت) واليتهرات(د شينډنډ ولسوالي په استسنا  (29وهمدارنگه په غربی سيم

کې ) مرکزي مناطق (32 ، پنجشير او فروان واليتونه31)په شمال ختيځ زون(، تخار او بدخشان واليتوکې 30سيمو
يواد پدي سيمو کې د   او ښه عامه پوهونه د ه33 سيمو کی په عمومی ډول ارامه فضاپه دغو. امنيتي پيښې کمې وي

  .   زياتو وگړو د ونډې اخيستنې سبب شوه
 

 34.  نه شوله د راي اچونی مرکزونه فعال٧٦٠بر خالف د ټاکنو خپلواک کميسون په مطابق، د امنيتي پيښوله امله 
ز ، کند36)مرکزي زون( ، کپيسا ، لوگر او وردک 35د يونما او د افغانستان د بشرد حقوقو مستقل کميسون له مخی

په ختيځه (، نوريستان 38)په غربي سيمه(، فراه او هرات واليتونه 37)په شمال ختيځ زون کې(او بغالن واليتونه 
په .  او همدارنگه جنوبي سيمو کې  په خاص ډول  زيانمندی شويدی40، پکتيکا په جنوب ختيځ زون کې39)سيمه کې

اچوني مراکزد امنيتي ستونزو له امله بند جنوبی سيمو کی خپلواک حضوری نظارت پدی موخه چه څومره د راي 
  . وو البته ممکن نه وه

   
، کندز او بغالن )په مرکزي سيمه کې(عالوه پردی د جنوب، جنوب ختيځ او ختيځ، لوگر او وردک واليتونو 

واليتونه په جنوب ختيځه سيمه کې او فراه واليت په غربی زون کې د وگړو زياته برخه په هغو سيمو کی چه 
په پراخه کچه ويل . وتريخوالی ماثره کړی د راي مرکزو څخه د همدي ستونزي  له امله  ځانونه ليري وساتلتا

په جنوبي سيمو لکه کندهار، . کيږي چې نا امني ددغو افغانانو درايی ورکولو د حق څخه د برخمنتيا مخنيوی وکړی
په جنوب . څو کې  ډير کم وگړي ترسترگو کيدلپه کو) 42په استثنا د نمروز( و41هلمند، زابل او ارزگان واليتون

د رايی اچولو په  تسميم نيولو   رايی ورکونکی امنی د، غزني او پکتيکا په واليتو کې نا43ختيځ، خصوصًا د خوست
ګمان .  و44د وردکو واليت  په اکثره سيمو کې کم تعداد مراکز خالص وهمدارنګه .  کی عمده فاکتور ليدل کيده

  .   م رايه ورکونکی تر  سترګو شولکيږی چه ډيرو ک
 

 د راي اچوني مراکزو ته نژدې خال خال راکټی بريدونه، انفجارات اوهمدارنگه د افغانستان امنيتي قوتونو او 
 يا په 45مخالفينو ترمنځ بريدونو نه يوازی خلګ په ټاکنو کې د گډون څخه منصرف کړل بلکه د وخت نه د مخې

 د خلګو ګډون په ټاکنو کی مخنيوی 47تړل يا د يو ځاي څخه بل ځاي ته تبديلول د راي د مراکزو 46مواقت ډول
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د بيلګی په توګه د . وکړی يا مجبوره کړی چه په ليری پرتو سيمو کی د امن کې راي اچوني مرکزو ته سفر وکړي
ره سم د هلمند واليت د لشکر گاه ولسوالي د کرزي ستديوم په سيمه کې د راي اچوني يو مرکز د خالصيدو س

راکټو تر بريد الندې راغې چې پکې يو ماشوم مړ او دوه ځوانان زخميان شول، او په ستديوم کی موجود خلګ 
د کنړ واليت د نارنگ ولسوالي کې د بار نارنگ راي اچوني مرکز ته نږدی يو . اړشول چه ساحه ترک کړی

. ته د رايي اچوني مرکز د تړولو سبب و ګرځيدلراکټ لگيدل او د افغانستان د امنيتي قواو او مخالفينو ترمنځ نښ
. ويل کيږی د ورځې په وروستيو کې کله چه مرکز بيرته خالص شو نو وگړي د راي اچوني لپاره رانه غلل

همدارنگه د خاص ارزگان ولسوالي، ارزگان واليت کې د حکومت ضد عناصرو او د افغان قواو چه د خارجی 
  .  ډيرو خلګو درايی اچونی مخنيوی وکړی ی او د توپونو په بريدونو د قواو مالتړ ورسره و تر منځ نښت

   
لکه چې . د طالبانو ترولکی الندی سيمو کی وگړي په ټاکنو کی د ګډون لپاره د طالبان د  غچ  څخه په وبره کی وه

کنو کې برخه وانه خلي وړاندې يادونه وشوه، طالبانو ال د مخه خلګو ته ګواښونه کړيوه او تهديد کړيوه چې په ټولټا
په نتيجه کې يي د زابل واليت په . 48کنې ددوي گوتې به ورغوڅې کړي او هم يي په تگ راتگ بنديز لگولي وو

سنگين،واشر، کانيشن، گرمسير، کجاکې ، ديشو، بغران او نوزاد ولسوالي (زيا تره سحو کی، د هلمند خاص برخی 
ټاکنی ندی ترسره سوی او که چيرته ) په شرق کې(اليتونوزياتره سيمو او د ننگرهار، کنړ، نوريستان او لغمان و) 

د هيواد په بعضو سيمو کې مخالفينو لخواد سرکونه بندول . هم تر سره شويوی د ولسواليو مرکز پوری محدوده وی
   49.خلکو ته  ددوي تهديدونه په عملي ډول  ثابت کړل

   
  ی کيدلتغير مکان يا د رايو دمرکزونو او محلونو يوځ

 2009د د رای اچولو د مراکزو په شاه وخوا کی د امنيت د زياتوالی د هڅو په موخه د انتخاباتو مستقل کميسيون د 
 لکه چې 50. مرکزونه به د رايو اچولو په ورځ خالص وی6519رايو مه نيټه اعالن وکړ چه د 18د آګست په 

د ټاکنو .     انتاخاباتونه2005 او 2004ه په نسبت د وړاندې يادونه وشوه  دا تعداد د مرکزونو يو زياتوالی و
خپلواک کميسون د رايو اچوونکو د عامه پوهاوی د لوړوالی لپاره تعليمی فعاليتونه او معلوماتی مبلرزی ترسره 

( د مثال په ډول په شمال کی دا يوه برخه  د .  کړی تر څو رايه اچونکی د رايو د مراکزو د موقيت څخه خبر وی
  .    تر نامه الندی د ټاکنو خپلواک کميسون يوه عمومی برنامه وه)  رايه واچوو ، او چيرته رايه واچووڅنګه

  
 د رايو اچونو مرکزونه  د بی امنيتی  له وجهی د تقسيم آوقات نه يوازی يوه  د ټاکنو خپلواک کميسوناګرچه د 

 چی د عامه پوهاوی پروګرامونه يوازی  وکوالی شولد ټاکنو خپلواک کميسوناونی وروسته اعالن کړل ، د 
د کانديدانو نمايندګانو او پخپله کانيدان داپخپلو ځانونو باندی . په شهری سيمو او امن ځايونو کی تر سره کړی

ومنله چی رای اچوونکود  رای دمراکزو د انتقال او د مدغم څخه د شمال ، شمال شرق، غرب اود کندزشمال 
دا ګمان کيږی چی د رای اچونو به ورځ بعضی رای اچوونکو الهم د .  خبرکړیغرب په ناامنو سيمو کی با

د مثال په ډول د بدخشان د کشم او خواهان په ولسواليو کی بعضی . رايو اچونو د مراکزو څخه خبره نه وه
تر ال  . مراکزو يو زيات شمير رايو اچوونکو وموندل چی هغو ادعا کول چه هغه خبر نه و چرته رايه واچوی

  کيداشی يو زيات شمير خلک خصوصآ  يوځی کيدلمخه دا ويره  څرګنده شو چی د رايو د مرکزونو د انتقال،
هغی ښځی چی د رايو له مراکزو نه لری پراتی دی او مرکزونه ورته معين شوی ندی ، د رايو اچولو څخه 

  . اما دا نه تصديق يا د شمره غورځول کيداشی  51.محرومه پاتی شی
  

  : ګډوند ښځو 
که څه هم افغان  ښځو په سياسی او انتخاباتی  پروسی  کی د خپلی عالقی زياتوالی وښودلی ، مګر د بی امنيتی د 
زياتوالی تآثيرات  اوهمدارنګه بعضی رواجی نورمونو ښځی د ټولنيز ژوند د مشارکت او برخه اخيستنی څخه  منع 

په عمومی ډول د ښځو برخه . حلی حاالتو پوری تړاو درلودد ښځو د رايو اچونو توان او قدرت اکثرآ په م. کوی
د ښځو برخه اخيستنه د ملک په امنو سيمو کی  لکه د . اخيستنه د نارينو په پرتله د رايی په مراکزو کی ډيره کمه وه

 ، 54  او يا هم په غرنی مرکزی سيموکی، اويا هم د هرات او بادغيس  په والياتو53 په مرکزی ساحو کی52شمال
مالی سيمو لکه بدخشان  او په تعضو نورو ځايو کی لکه د  پروان واليت په  بعضو سيمو کی يوه تشويقی جنبه ش

، جاوزجان، قال نو بادغيس، او داسی نورو ځايو کی 55حتی ډيره زياته تشويقی بڼه يی د شبرغان ښار. درلوده،
په دغه زون کی د ښځو د . ی کچه  زياته وهله نارينو څخه په کاف) برخه اخيستل(درلود چيرته چه د ښځو شتون 
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برخه اخيستنو د ډيروالی د کچی علت دا وو چی دعامه پوهاوی فعاليتونو او د بلی خوا د د ښځينه کانديدانو د 
  .  کمپاين او بسيچ کول دوی ټول را وهڅول چی  د خپلو رايو د حقوقو څخه باخبره شوی وی

  
 د ښځو د رايو اچونو 430ميسون  د راپور له مخی په نا امنه سيمو کی تقريبآ  يوناما او د بشر د حقوقو د خپلواک ک

که څه هم د امنيتی ستونځو له (دا ممکن ده چه دغه تسميم . مدغم شول/ مرکزونه يا بند پاتی شول او يا هم انتقال
ی او لوجستکی د ښځو السرسی د رايی مرکزونو  ته نوره هم ستونځمنه کړل او د رواج)کبله حق په جانبه و

لکه د ملکی ترانسپورت څخه استفاده، ښځو د جدی ستونځی سره مخ شوی کله چه دوی مجبوره شوی (فشارونو 
  . چه د ليری واټن سفر وکړی

  
څرنګه چه داسی شواهد وجود نلری چی دا څرګنده کړی چه د ښځو د رايو اچولو مرکزونه په يو معين وخت کی د 

د مثال . 56ه،وويل کيږی چه بی امنه چاپيريال د ښځو د رای اچونی مخنيوی و کړیدښمن تر حملی الندی راغلی و
په توګه په کابل ښار کی دا وليدل شول چه  د ښځو سياسی برخه اخيستنه د يو ښار په کچه څرنګه چه تمه کيدل 

 په نسبت بی بعضی ګمان کوی چه د ښځود رايی اچونی تصميم په احتمالی توګه د دودی فشارونو. ډيره ټيټه وه
 نه 2005 او 2004د سږ کال په  انتخاباتو کی د ښځو د برخه اخيستنو کچه  په نسبت د . امنی زيات متاثره کړيوه

 په 58 کی دفراه واليت په غربی زون کی، وردګ او لوګر واليتونه57په جنوب او شرق زون. په لوړه کچه ټيټه وه
په ډيره ټيټه پيمانه .   ښځو برخه اخيستنه په ډيره ټيټه کچه وهمرکزی زون کی او کندز واليت په شمالی زون کی د

 په يوه جومات کی او د لوګر په واليت کی د 60د د ناو زاد په ولسوالی کی، هلمند د خانشين په منطقه کی59د  هلمن
  .     اتموری په منطقه کی اټکل کيږی چه هيڅ يوه ښځه خپلی رايی ندی کارولی

  
و د نفوظ الندی چاپيريال کی د ښځينوو د نقش دوديز درک د ښځو د انتخاب او خوځښت د بر سيره پردی، د نارين

د هيواد په زياته برخه کی رواجی او رسومی عنعنات د ښځو برخه اخيستنه په . آزادی د سلب کيدو سبب ګرځی
په عامه . ل ګڼل کيږیانتخابای پروسو کی، که د نوماند يا  رايه اچونکی په صفت وی يو نامنظم او غير مرتبط عم

 او د شيعو د شخصی حالت قانون چی د انتخاباتو 61ژوند کی ګډون کونکی ښځو باندی ګواښونه،آزار، او بريدونه
لدی امله دا . نه مخکی په چاپ رسيدلی، په افغانی چاپيريال کی د ښځو په وړاندی محافظه برخورد بيلګی دی

 تعليم او د عامه پوهاوی د کوششونو او د مدنی ټولونو او حيرنونکی نه ده چی د انتخاباتو د کميسيون د
سياستمدارانو د تشويق  سره سره چه ښځی يی هڅووله چی خپلی رايی ورکړی، بيا هم ښځی پدی حالت کی نوی 
چی د خپلی رايی د حقوقو څخه په سمه توګه ګټه واخلی  او په خپله خوښه زادانه تصميم ونيسی او په انتخاباتو کی 

     62.  واخليیبرخه
      

 ښځی يی د ښځينوو د رای اچولو د مرکزونو د نظم لپاره استخدام 62844که څه هم، د انتخاباتو مستقل کميسيون  
 و چه دغه کچه ال هم د کومو ارقامو چی د ښځينوو د رايو د مرکزونو ضرورت ورته محسوس کيدله کم 63کړی
اکثرآ دغه مراکز  .  کزونه د مخورو نارينه مشرانو لخوا اداره کيدله  دښځو د رايو اچولو مر3504په نتيجه کی . وو

 او په 66 ، په لويديززون کی غور واليت، 65 کی د پکتيا پکتيکا خوست او غزنی واليتونو64په جنوب ختيځ زون
شی د د ښځينه کارکونکو نشتوالی د انتخاباتو په مرکزونو کی کيدا. ختيز زون کی ننګرهار واليت کی شتون درلود

بغضو شځينه د رايو د اچولو مخنيوی کړيوی بيله شکه دوديز نورمونه څوګندوی چی د  نارينو  په حضور کی د 
د فيفا په مطابق، په جنوبی سيمو کی د ښځينه کارکونکو  نشتوالی د   ښځو د . 67ښځی رايه ورکول نا مناسبه دی

  د چوره  يو ګروپرايه اچوونکی نهښځياليت کی د د بيلګی په توګه د ارزګان په و. 68رايی اچونی مخنيوی وکړی
ولسوالی په شمالی برخه کی د رايه کارولو په موخه را ووتلی وی اما د رای اچولو په مراکزو کی د ښځينه 

    69.کارکوونکو د نشتوالی له کبله دوی خپله رايه ونکاروله
 

  : او بی نظمېدرغلی
 
الری اود  څو حلد ټاکنو خپلواک کميسون د سرغړونو ضد دی لپاره چی د سرغړونو مخنيوی شوی وی د  د

 د نه لرونکی وی،ايد ټاپه  اچول شوی رای د اعثبار لرولو لپاره بپيداکولو اقدامات پالن کړل، په شمول ددی چی
کارول، درايو د نتايجو د خوندی ) قلفونو(تلونکی رنګ کارول، د رايو د صندقونو لپاره د نمبر درلودونکو سيلونو

 امنيت او دټاکنو حساسو موادو ټنګ، نتقال لپاره د نتايجو د پاڼی او همدارنګه د رايه اچولو دمرکز ژورنال کارولا
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د ټاکنو د حساسو موادو د تګ راتګ محتاطانه  .حسابی تصفيه پالن شوی  تر مخهاو  ته محدوده الس رسی
،  او د حساسو موادو الستینترولد سرغړونو ضد نور اقدامات د حساسو موادو د حرکت سخت ک. کنترول

 په شمول چی الندی ذکر موازيند شپږو ( کی کاريږی او مخنيویدلومونه کوم چی د سرغړونو په نوزالعملرط
 70.کره کتنهحد اکثر شفافيت او په خاصا توګه د کتونکو، نمايندګانو او د ژورناليستانو ) شويدی

 
يجو د شميرنو په پروسه کی مطمين شی داسی يو سيستم رامنځته  ددی لپاره چی اعتبار او حيثيت د نتا،لدیره س

لپاره الندی  کرنتين لو ديغه پارليکی د پا د71.تر څو په اتوماتيک ډول کرنتين شیی شو چی شکمنی پايلی وپيژن
  فيصده٩۵ او يا لدی نه زياتو رايو ثبت کيدل او ۶٠٠د رايه اچولو په يومحل کی د )  ١:یولشپږ موازينونه شام

د رايه اچولو په يو مرکز کی د ټولو رايو شمير زياتيدل له هغه شمير رايه پاڼوڅخه چی ) ٢. رای د يو کاندی لپاره
 څخه زياتی رايی ١٠٠٠کله چی د رايه اچولو په يو محل کی له ) ٣.  د رايو اچولو مرکز ته ورکول شوی دی

لو د يوه محل نتا يج دی نه د رايه اچولو واچول شی په هغه صورت کی چی دا تصديق شی چی دا د رايه اچو
د رايه ) ۵. درايه اچولو دداسی مرکز څخه د نتايجو ترالسه کول چی په حقيقت کی هيڅ خالص نه ؤ) ۴ونهمرکز

 څخه د پايلو تر السه کول کوم چی د ټاکنو د خپلواک کميسون له لوری ارزول شوی وی ونواچولو د داسی مرکز
  .داسی پايلی چی د ټاکنو خپلواک کميسون شکمنی بللی وی) ۶انه موندلی وی او يا هم او دوی هغه مرکز فريبکار

 
 شکايتونو کميسون ته واک ورکړ شوی ؤ تر څو هغه شکايتونه باندی قضاوت وکړی چی په  ټاکنو دپدی هکله د

و رايه اچولو په صندقونو ټاکنو کی د سرغړونو، په رايه اچولو يا حساب کولو کی فريب او يا هم د ټاکنو به موادو ا
  کميسيون شکايتونو ټاکنو دد که چيرته ټاکنيزی سرغړونی تر سره شی، د 72. کی غيری قانونی مداخلو په اړه وی

او يا هم نورو اقداماتو او ا طلولو ، دوهم ځلی رايه اچولو، د رايو په ب امر ورکړیشی د رايو د بيا شميرلو کيدای
ه اړوند شکايتونو پ د رايه اچولو او حسابولو  کميسيون شکايتونو ټاکنو ددوازی ي 73.ورکړی باندی امر مجازتو
 74. قضاوت نه ورسته به د ټاکنو خپلواک کميسون په داسی موقف کی وی چی د ټاکنو پايلی تصديق کړی دباندی

 
خپلواک کميسون  نيټه د ملګروملتونو د سر منشی خاص استازی کای آيدی د ټاکنو په ٨ کال د سپټمبر په ٢٠٠٩د 

 په کميسون غږ وکړ چې د رايه شميرلوپه لومړنيو پايلوکې چې د بي نظمي کوم بيلګي ليدل  شکايتونو ټاکنو دداو 
 د  او بشپړتياددی ټاکنو حيثيت( چی یړکار وټنګهغه نور . شوي وي بايد له لومړي پړاوو کې ويستل شې 

 بايد خپل ماموريت  کميسيون شکايتونو ټاکنو ددلواک کميسون او او د ټاکنو خپ...)  ده ه مهماافغانستان لپاره خور
تر څو اخيری پايلی په افغانستان کی د رايه ورکوونکو هيلی په پوره توګه ( په ډير لوړ معيار سره ترسره کړی 

 75)منعکسی کړی
 

 اوپايلی اعالن شوی  نيټه د ولسمشريزو ټاکنو لومړنی ٨ کله چی د سپټمبر په اما تشويشونه هغه وخت څرګند شول
 ۵٧٩د رايه اچولو د  او  76 د جمله څخه يوازی دری وکارول شپږ معيارونه د نه منلود ټاکنو خپلواک کميسون

 د ټاکنو خپلواک کميسون دا توجيهات ورکړل چی د ټاکنو قانون د ټاکنو خپلواک 77. شوي کرنتينمرکزونو پايلی
 او د ټاکنو هغه پايلی چی کرنتين شی هغه بايد د اطلی کړیی بکميسون ته دا واک ندی ورکړی چی د ټاکنو پايل

 . کميسون ته وليږل شی، که چيرته مناسبه وی شکايتونو ټاکنو دد او بی اعتباره بللو لپاره قضاوت
 

 يی په لومړيتوب کی ٨٩٣ شکايتونه ترالسه کړی دی چی لدی جملی نه ٢۵٨۴د شکايتونو کميسون د ټاکنو 
سته وله لومړنيو څيړنو ورضو بکسونه عد و لسمشری ټاکنو د رايی پر ب نيټه، ٨ل سپټمبر په  کا٢٠٠٩د   78.راځی

الندی د زياتو معلوماتو لپاره  (تر السه کړشواهد واضح او قانع کونکی د درغليو  کميسون  شکايتونو ټاکنو دد
هغه ، ښانیل د صندقونو څخه ن د رايه اچوپکی کميسون تر السه کړی  شکايتونو ټاکنو د چی د هغه شواهد)وګورۍ

 حساب  په صحيح توګهاچول شوی يا ندی فورمونه چی له رايو سره وی او د رايو خپل حالت چی په قانونی توګه 
 د ولسمشری ټاکنو لپاره د هغو بکسونو د بيا شميرنی او شکايتونو کميسونټاکنو د د برسيره پر دی   79.شوی ندی

وو يا ډير يا  ۶٠٠ د رايی په يوه مرکز کی د جمله اچول شوو رايو شمير يرته چهچ حسابی تصفيی امر وکړی 
 ١٠٠ په سلو کی يا تردی زيات اعتباری رايی د څان کړيوی او هلته  د ٩۵چيرته چه ولسمشری ته يوه نوماند 

 دی اساس د ټاکنو خپلواک کميسون اعالن وکړ چی  پ80.زيات رايی د رايی اچونی يه مرکز کی اچول شويوی
 ٣٣٧٧ او د رايه اچولو ڼل شویگ محلونو رايي په قانوني ډول بي ارزښته ۴۴٧ د رايه اچولو د رسيره پردیب

حسابی   دد احسايوی نمونه کميسون او د ټاکنو خپلواک  شکايتونو کميسون ټاکنو دد محلونو رايی به بيرته وشميرل
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 حسابی تصفيهدغه .  لپاره انتخاب شولی تصفيهحساب بکسونه په نا ټاکلی شکل د ٣٤٥ موافقه کړی، د رايو تصفيه
 د.  ټاکنو يه ورځ يا وروسته سپارل شويدیم دی چه دممهتشکاياتو د پلټنی  هفو  د کميسون  شکايتونو ټاکنو دد

 چه ايا ټاکنيزو  نيولو کیميمص ت دیو به د رارسيدلو شکاياتود پلټنی پايلی او موندنی به ددکميسون شکايتونو ټاکنو د
 . ولری استفاده تری وشی نتايجو باندی اثر پهميو د ولسمشری ټاکنو بينظ

 
د ټاکنيزو سرغړونو او بی نظميو په اړه مالحظي وړ شمير شکايتونه د يونما او د بشر دحقوقو د خپلواک کميسون 

د ادعاګانو له لوری ترالسه شوی دی چی ځيني يي د راپور په پای کی د واقعو په توګه بيان شوی دی او دا اصُال 
يونما او د بشر دحقوقو خپلواک کميسون د بی . يدهوترسره ش او کتنه يی شیبيلګی دی چی ګډو ګروپونو ترالسه 

 شکايتونو ته يی کره کتنه شوی ده چی الندی ٢۴١ شکايتونه تر السه کړی چی ٣٨٧ نظميو او سرغړونو په هکله
ی متاثره کړی مګر  په مرکزی، جنوبی، شرقی او جنوب رايه اچونه د هيواد ټولی برخی ندلبی قت. ذکر شوی دی

 ٢٨٠٠٠٠که څه هم د اټکل له مخی . شرقی سيمو کی او د فراه واليت به غرب کی د راپورونو له مخی زياتی وی
 ی اوګرځ ومانعد سرغړونو يوه چه  په ټول هيواد کی خپاره شو د نظارت په موخهکتونکی او د کانديدانو نمايندګان

 په هر صورت ناامنی کتونکی دی ته اړ کړل چی د رايه اچولو يو شمير 81. بی قانونی په نښه کړی اواشتباهات
مرکزونو ته په جنوبی، جنوب شرقی او غربی سيمو کی او همدارنګه د وردګو، لوګر او د کاپيسا واليت جنوبی 

و ابتدا يو زيات شمير شکايتوند ه ته الړ نشی چيرته چی د بی نظميو او سرغړونو په هکل) مرکزی سيمه(ولسواليو 
 82.لشوو
  

  د رايي اچوني د صندقونو ډکول
  

 دغه ادعاګانی ثابتی ارښتيپه  د وسعت ته په کتلو سره که چيرته ستونزو او د  ډکولو دد رايه اچووني د صندقونو
 د بشر د حقوقو خپلواک يونما او.  ادعاګاني د ټاکنود پايلو سپيڅلتوب کيداي شي په بالقوه توګه سخت متاثره شيشی 

 شکايتونود  څرنګه چه .لرياو ړت سره ډکولود بي شميره ادعاګاني د رايو صندقونو  لخوا تر السه شویکميسون
 د  له جمله نه،  په نښه کړل د رايی اچونی د صندقونو ډکول په اړوند د شک د ډيروالی فکتورونهخپلواک کميسون

د رايي اچووني هغه محلونو چې هلته يوه ځانګړي کانديد  ه شمير درلودل،رايي اچووني ټولو محلونه رايي يوشانت
 فيصده رايي اخستي وي، د پايلو د پاڼي او د رايو په صندقونوکې د رايو د شمير توپير، درايي اچوونو په ١٠٠

و رايو پاڼويوشان نښي، د رايه ورکولو د محل په ژورنال کي د رايه ورکوونکو ثبت شوي شميري او د اچول شو
ترمنځ توپيراو د رايو هغه پاڼي چې د قات کولو نښي نه لري دا ښي چې دوي قات شوي ندي او صندق ته اچول 

  .اوه به د ددغو عناصرو ترکيب وکار کميسونشکاياتود ټاکنو  ددی پريکړه کول چه ايا درغلی شويده، د 83.شوي
  

 سهيلي  د مصلحت د خطر سره مخ کړی دتوب صندقونو سپيڅل رايه اچونی ددزيلت شمير هغه شکايتونه چه 
  په ځانګړي توګه د کندهار واليت د سپين بولدک، ارزګان واليت د ترينکوټ او دکندهار واليت د 84حوزي

 86 ، د ختيځي حوزي85شوراوک له ولسواليو، د سهيل ختيځي حوزي په ځانګړي توګه د غزني او پکتيکا واليتونو
يو شمير را  د بيلګي په ډول .لوګر، کاپيسا او وردګو له واليتونو ترالسه شوي اساسُا د کابل، 87او مرکزي حوزي

محلي قومندانانويا افغان ملي د ټاکنو د خپلواک کميسون او دولتی چارواکو، چې دا جوته وی شکايتونه رسيدلی 
ه محلونو څخه نورو د رايي اچووني ل  شپه مخکي تر ټاکنو او د ټاکنو په ورځ د رايي اچووني صندقونههپوليسو يو

ته انتقال ول چيرته چې داصندقونود ادعاووله مخي د ځانګړو کانديدانو په ګټه )  عمومُا شخصي کورونو(ځايونو 
 د کندهارواليت د شوراوک، ريګستان او سپين بولدک له ولسواليو څخه تر السه  يو شمير راپورنه.ډک شوي دي

په ورته ډول د . ي شوو او افغان سرحدي پوليسو له لوري ډکشوي دي چې د رايو صندقونه د حکومتي مقامات
پکتيکا واليت د يوسف خيلو له ولسوالي څخه د راپورونو له مخي د ولسوالي اداري مدير د رايي اچووني صندقونه 

په دي اړه د شکايتونو د اوريدلو کميسون د پکتيکا، کندهار او غزني په واليتونوکې د رايي . خپل کورته وړي ؤ
   88. محلونو رايي په ترتيب سره بي اعتباره کړي٨٣اچووني د 

  
 جګړه را منځ ته ځيني راپورونه هم ترالسه شوي دي چې د رايي اچووني په ځينو مرکزونو کېد ګوتو په شمير 

د بيلګي په ډول د کندز واليت . ه برابره شيينزمولو ته  صندقونه ډک د چې د رايي اچوونيکول پدی موخه وه
 چې په د رايي ګيږی ادعا په اړوند  ولسواليود امام صاحب او د پکتيا واليت الجه منګل او احمد خيلو کلزال،

ورکولو په دغو مرکزونو کې جګړي او حملي ددي لپاره مخته پالن شوي وي  ترڅو دواليتي شوراى ځيني 
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   89.کانديدان د رايي اچووني خالي بکسونه واخلي او بيرته يي ډک راوړي
  

  : د شمير او رايه ورکوونکو ترمنځ توپيرد رايو
  

 ورکووني په  د په ځينو بيلګو کې، د هغورايو شمير چې اچول شوي د رايه ورکوونکو تر شمير چې د رايي
ثبت په نورو بيلګو کې د هغو رايو شمير چې اچول شوي د . يد د راپورله مخي ليدل شويدي زياتي کیمحلونو 

د ټاکنوخپلواک کميسون وړاندوينه کړي وه چې د رايي اچووني هر .  وويات زمير څخهششورايه ورکونکو له 
 د شکايتونو د اوريدلو کميسون څرګنده کړي چې د رايي اچووني په . رايه ورکوونکي ځاي کړي٦٠٠محل به 

اکثرُا محلونوکې چيرته چې سرغړوني شوي د هغو رايو شمير چې اچول شوي د رايه ورکوونکوله کمزوري 
  زيياتره توپيرونه دفغه رنګه 90.توپير لري ره چې د باوري کتونکو له لوري يي راپور ورکړ شوي زياتګډوون س

 څخه تر ٥٠٠ د صندقونو کې ود کندهارواليت د سپين بولدک څخه د رايو اچول.  په نا امنه سيمو کې واقع شوي دي
ه کوي، که څه هم عيني شاهدانو  رايي ثبت شوي چې دا په پراخه کچه د رايه ورکوونکو ګډون په ګوت٦٠٠

د کندهارواليت ارغستان ولسوالي د باالجريا په . راپورونه دا ښيي چې د رايي ورکولو محلونه  ناسبتُا توګه خالي ؤ
 د حيکمند کاريز په منطقه کې د ادعاګانو له مخي په ټاکنوکې هيڅ ، لښکرګاه ښارمنطقه کې او د هلمند واليت
د غزني واليت د اندړوپه ولسوالي کې د پام وړ شمير رايي . ي اچووني صندقونه ډک ولګډوون نه وشوي خو د راي

د غزني واليت دښار د .  تنه ژوند کوي١٦٠٠يوازی چې هلته څرکنده دی اچول شوي څنګه چې دا ) ٢٥٠٠٠(
ډک شوي سره )  رايو ٢٠٠٠٠د راپورله مخي(سپندي نومي رايه ورکووني په مرکز کې د رايي اچووني صندقونه 

  .  ؤ١٧٠٠ي چې په سپنده کي ثبت شوي رايه ورکوونکې شميرل شمير صرف د څرګندهؤ که څه هم دا په 
  

  د ولسمشري ټاکنود رايي اچوونو د هغو صندقونود شکايتونو کميسون  ټاکنو دڅنګه چې مخته يي يادونه وشوه، د
  د ولسمشري ټاکنولپاره د اچول شويچې رايي ورکووني په هغومرکزونو کې د ورکړی امرنی رايي بيا شمير

 چې د ټاکنو د خپلواک کميسون د وړاند 91. فيصده ګډوون ښيي١١٠وي چې ی تزياسره برابر يا هم   رايو٦٠٠
  .ويني له مخي زيات ګډون په نښه کوي

  
  :يوکانديد ته په بي ساري توګه د رايو لوړه فيصدي

  
چيرته چې يوه  ورکړی امرنی  بيا شميرشکايتونو دهغو  دون  نيټه د شکايتونو د اوريدلو کميس٨ سپټمبر ٢٠٠٩د 

د بيلګي په ډول د رايه اچووني په يوه محل کې . کانديد په بي ساري توګه د رايو لوړه فيصدي خپله کړي ده
 فيصده رايه خپلونه يا هم چيرته چې مساوي واقعي شمير رايي يو ځانګړي کانديد ته د رايه اچووني  ٩٥ليږترليږه 

 د ادعاګانو په بنسټ ليږ تر ليږه 92. يوشمير محلونو کې چې په ورته مرکزپوري اړه ولري ورکړل شوي ويپه
 رايه اچوونو محلونو پايلي په ختيځه حوزه کې په ٣٥ رايه اچوونو مرکزونوپايلي په کندهار واليت کې او د ٣٠د

سوالي د اول کمپ رايه اچووني په مرکز د بيلګې په ډول د کندهار واليت زيړي ول. ورته ډول د پوښتني وړ دي
 ٤٧١٥د کندهار واليت د شيرشاه نومي رايه اچووني په مرکز کې . رايي د يوکاند په ګټه اچول شوي دي٢٢٨٨کې 

د پکتيا واليت د علي احمد خيلو د سيمي د رايي اچووني په مرکز کې ټولي . رايي د يوه کانديد لپاره اچول شويدي
ووني په شپږو محلونو کې د يوکاندي په ګټه اچول شوي دي، نورو کانديدانو په کلي توګه  رايي د رايي اچ١٦٤٢

او د پکتيکا واليت د رايي اچووني په يو مرکز کې د رايي اچوونو دريو محلونو . کومه رايه نده ترالسه کړي
 يوه کاندي په ګټه اچول  رايي د جمهوري رياست د١٠٤٤يوشانته پايلي درلودي د بيلګي په ډول په هريوه محل کي 

  93.شوي دي
 

  : کول او رايه ورکوونکو ته الرښوونهانتخاباتی مبارزه  د رايي اچوني په مرکزونوکې
  

د ټولنی . په افغانستان کی د رايه اچوونکو د خپل  نوماند د انتخاب حق ازادی د ټولنيز رواجونو لخوا محدود شويدی
د انفرادی رايه ورکونکو د . لرونکو مشرانو يا په ډليذ شکل ټاکل کيږید خوښی د نوماند انتخاب څنی وخت د نفوذ 

 او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د کارمندانو 94انتخاب ازادی ال نوره  د نوماندو،د دوي د استازو، محلي قوماندانانو
کول او هلته يې له خوا په دې ډول محدود شوی دي چې رايه اچوونکو ته د رايه اچونې په مرکزونو کې هدايات ور

کمپاين کاوه چيرته چه يوناما او د بشری حقونو خپلواک کميسون ددغی کيتاګوری زيات شمير شکايتونه تر السه 
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ادي زد محلي قدرت د جوړښت په پام کې نيولو سره دغسي عملونو په کلکه توګه د رايه ورکوونکو د ا. 95کړی
 شکايتونه ٧٨۴  تهديدونو، تيريو او انتخاباتي مبارزو په هکلهد شکايتونو د کميسون دد ډکنو . ړیکوټاکني ممانعت 
  . ترالسه کړيدي

  
  :  کولد رايي اچولو په مرکزونو کې ټاکنيزي مبارزي

  
د رايي اچولو په مرکزونو کې ټاکنيزي مبارزي يوشانته د واليتي شورا او جمهوري رياست د کانديدانو په ګته 

ددي . نيزو مبارزو الس پوري کول د ټاکنو له قانون څخه سرغړونه دهد ټاکنو په ورځ په ټاک.ترسره شوي دي
قانون د نقض راپورونه د واليتي شورا د کانديدانو، د کانديدانو د نمايندګانو او ددوي د مالتړکووکو لخوا په خاصُا 

ميسون د د شکايتونو د اوريدلو ک.  ختيځو سيمو کې ورکړل شوي دي98 شمال او97 سهيل،96توګه په سهيل ختيځ،
 د داسي ٥٢ او د تخار واليت څخه ۶٨، د هرات واليت څخه ٨٣، له بغالن واليت څخه ٨٤ کابل واليت څخه

 د مالتړکوونکو له لوري د کانديدانو د پوسترونو ګرځول، د واليتي 99.ماهيت درلودنکي شکايتونه ترالسه کړي دي
 اود ډوډي 100 رايه ورکوونک ته د ټکريو ويشلا ښځينهيشورا د کانديدانو له لوري نيغه ټاکنيزه مبارزه ، 

  . د رايي اچووني په مرکزونوکې د ټاکنيزومبارزو بيلګي دي101ورکوونه
  

  :تهديد او اړايستنه
  

 102-ا په نيغه توګه تهديدوني شکايتونه ډير زيات خپريدونکي ؤ او په اکثرو سيمويرايه ورکوونکو ته د الرښووني 
د کانديدانو  چيرته چه  مرکزسيمو کې يي راپورونه ورکول شويدي106او ختيځ 105 شمال ختيځ،104 سهيل،103شمال،

نمايندګان او ددوي مالتړکوونکې او په ځينو قضيوکې د واليتي شورا کانديدانويا پخپله مخته رايه ورکوونکوته په 
 ددي ر وه پعال . تللته  شاه رتپردی الرښوونه کړي يا د رايي ورکولو تر مخه رايي اچولو  د څرګند او نيغ ډول

 د الس وهنی زياتی اده ټاکنه کېز د رايي ورکوونکو په ا لخوا107 مقاماتو دحکومتي او د ټاکنو د خپلواک کميسون
، د ولسواليو د امنيه قوماندانانواو ملي پوليسو  يا ولسواالنوواليانو ځينو اکثرُا دالس وهنی دا ډول . ادعاګانی شويدی

 ډول د کندهار او اروزګان په واليتونوکې افغان ملې پوليسو، افغان سرحدي دبيلګي په108. له لوري تر سره شويدي
پوليسواو ولسواالنو د راپورونو له مخي رايه ورکوونکو ته الرښوونه کوله چې ځانګړيو کانديدانو ته رايه 

 دغه رنګه عملونو د حکومت او د ټاکنو د خپلواک کميسون د مقاماتو د بي طرفي د اصل څخه 109.ورکړي
 د خاصو بيلګو له مخي محلي قومندانان له خپلو مسلحو کسانو سره د رايي ورکولو په 110.رغړونه دهس

 د دي پر عالوه 111.مرکزونوکې ليدل شوي چې رايه ورکوونکې يي اړايستل چې ځانګړوکانديدانو ته رايه ورکړي
 رايه ورکولو د کابين شاته خپلواک کميسون مقاماتو رايه ورکوونکوته واک ورکړ چې دد  ټاکنودودونو له مخی

چې کيداي شي د متنفذو قدرت الل کوی دبعضی است. ړیسره راغونډ شي اوپه ټوليزه توګه خپل کاندي غوره ک
  . درلودنکو او په ځانګړي توګه د محلي قومندانانو له لوري چې رايه ورکوونه يي برابروله په کار وړل شوي وي

  
  : کارتونه ګڼ شمير د رايې ورکولو 
  

شکايتونه ترالسه شوي، مګر ددي   کارتونو د کارولو په هکلهګڼ شميرد رايې ورکول د رای ورکوونکو له خوا 
پدي هکله زيات شکايتونه له مرکزي او ختيځو سيمو . ستونزه نه وهه پراخه شکايتوشمير دا وړانديز کوي چې دا يو

او د ) مرکزي سيمه( او لوګر په واليتونو کې د کابل.  کم نوروو سيمو پوري اړه لريډيرڅخه خپاره شوي دي او
کې د رنګ د خراب کيفيت له کبله رايه ورکوونکو ته دا قدرت ورکړ چې له يوځل څخه ) ختيځ سيمه(لغمان واليت 

مخه رايه اچولي د کړي چې شخص تثبيت نشته چي دا شواهده چې په دي هکله ظاهري ځکډيرځلي رايه واچوي 
  پدغهاو د کانديدانو نمايندګان د درغليوو ، د شورا غړچارواکوشوي ده چې د محلي  د ددي راپور ورکول 112.وه

د بيلګې په ډول د لوګر واليت د چرخ په ولسوالي کې يوه حکومتي مقام د اټکل له مخي د . عملونو کې دخيل ؤ
رديناتور د  کارتونه لرل او د خوست واليت د ټنيو په ولسوالي کې د ولسوالي ساحوي کو٨٠رايي ورکولو 

د خوښی  هريوه رايه ورکونکي ته ورکولي تر څودنوموړي  پوری راي پاڼي٣٠ څخه تر ٢٥راپورونو له مخي له 
  113.د واليتي شورا کانديد ته رايه ورکړي
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 :رايه اچونهدنورو په نمايندګی 
  

اده زا بايد په  حقونو چیهد هغ د ښځو او دغه ترسره شوی دی پلویرايه اچونه اساسُا د ښځو په  دنورو په نمايندګی
 چی نارينه یرايه اچونه له هغه دود سره تړاو لر دنورو په نمايندګی.  تيري دي  څخهاو خپلواکه توګه رايه ورکړی

رايه ورکول عمل په پراخه  دنورو په نمايندګی. د کورنی په استازيتوب په خاص ډول ښځو په ځای رايه ورکوی
 ول شوي منارمندانو له لوری په خاصُا توګه په محافظه کاره يا هم کليوالي سيمو کيپيمانه د رايه اچولو د مرکز د ک

دنورو په  114.اچونه ډير ځلي د لوړ شمير رايه اچوني له کارتونو سره ترسره شوي دي دنورو په نمايندګی. 
 او 115)ني واليتونوپکتيا، پکتيکا او غز( رايه اچوني په اړه شکايتونه اساسُا له د سهيل، سهيل ختيځ نمايندګی

 د پکتيکا واليت د يوسف خيلو په ولسوالي کې د واليتي شوراى ښځينه 116.مرکزي سيمو څخه خپاره شوي دي
نه شوي چې خپل کور د محلي دودونوله کبله پري نږدي او دهغي خاوند به و د راپورونو له مخي الرښو تهغړي

ديز په ښار کې د يوه رايه ورکوونکي پر وينا چې هغه همدارنګه د پکتيا واليت د ګر. دهغي په ځاي رايه واچوي
  . رايي د خپلي کورني د ښځينو غړيو لپاره اچولي دي٣٥

 
 :د ښکته عمر لرونکو کسانو رايه ورکوونه

 
د .  ستونزه وه ځايید ښکته عمر لرونکو کسانو رايه ورکوونه په شمال شرقی، شرقی او مرکزی سيمو کی يوه

 د نه کتلو له  په دقيق ډولرايه ورکونه د تابعيت د تذکری او د رايه اچول د ثبت د کارتښکته عمر لرونکو کسانو 
د بيلګی په ډول په شمال شرقی څلورو واليتونو بدخشان، کندز، تخار او بغالن کی راپورنه . کبله رامنځته شوی ؤ

ل شوی چی رايه يی څرګندوی چی د رايه اچولو په يو شمير مرکزونو کی ښکته عمر لرونکی انجونی ليد
، د 118 په غربی سيمه کی، د کنړ واليت د اسد آباد ولسوالی د سنګر، وارنته او څخار په منطقو کی117.ورکوله

االنګار ولسوالی په شهيدانو او کاکس په منطقو کی او د لغمان واليت د قرغی په ولسوالی کی د رايه اچولو په 
 پيښی البته دغه رنګه په مرکزی سيمه کی. سانو رايی ورکولیمرکزونو کی  هم زيات شمير ښکته عمر لرونکو ک

  119. کمویډيری
 

 :نيمګړتياوی
 

 هيواد په او د) د پاکولو په موادوکېداي شي والړ شي  په ځينی ځايونو کیکوم چه(  ناوړه کارونه د نه تلونکی رنګ
چې په پای ) رتونه په نښه کړیترڅو د راجيستر کا( کارتونو د سری کولو ښه کار نه ورکونکی ماشينونه کچه د

 د اينفيرل،  د ناظرينو لخوا لکه  دغه ستونزی120.ه و شکاياتعمومی ستونزي کی په قيچی ګانو باندی بدل شول
د . فيفا د کتونکو، د ځانته عينی شاهدانو او به طلوع تلويزن کی د ولسمشری ټاکنو کانديد له لوری يادونه شوی ده

په د اغيزمند کولو فکتورونه دی  اعتبار دخو  په ټاکنيزه پروسه د رايه ورکوونکو ټاکنو د مديريت دغو عملی بر
توګه د حقيقت په روڼا کی د نه تلونکی رنګ يو له هغو اقداماتو څخه شميرل کيده چی د سرغړونو ځانګړی 

 .مخنيوی وکاندی او د ټاکنو اعتبار او حيثيت يقنی کړی
 

IV . د بيان آزادي 
  

په دوهم راپور کې يې يادونه شوې ده د بيان آزادي د کمپاين )  پی آر ايم ( حقونو د نظارت لکه چې د سياسی 
 ورځو کې رعايت شوې ده، کله چې مالتړ کوونکو او نوماندانو کوالی شو څو په عامو ١٧پرمهال په وروستيو 

 نېټه پای ١٧ اګست په  کال د٢٠٠٩ کله چې د کمپاين دوره د 121.غونډو کې ګډون ولري او هغه سازماندهي کړي
ته نږدې شوه نو د ځينو نوماندانو لکه ولسمشر کرزی، ډاکتر عبد اهللا عبد اهللا، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او 
رمضان بشردوست له خوا د هيواد په بيال بيلو برخو کې دغه غونډې  چې د قومي ليکو څخه وتلې وې جوړې 

حامد (د جمهوری رياست د دريو نوماندانو . ډو کې ګډون وکړمالتړکوونکو په زياته شميرو کې پدغو غون. شوې
ترمنځ عامه مناظره چې د افغانستان ملي تلويزيون له خوا ) کرزی، ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر رمضان بشردوست

   122. خپره شوه ځانته يې د عوامو زياته توجه راواړوله
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ې راپور نه دی ورکړل شوی، نوماندانو، د هغوي د کومې خاصې پيښ) ئپورته يې وګور(د رايه اچوونې په ورځ 
 ساعتونو د خاموشۍ ۴٨مالتړو او رسنيو په عمومی صورت دغه مقررات چې د رايې اچونې د ورځې ترمخه د 

د خاموشۍ په پړاو . پړاو رعايت وکړي او په دغه موده کې کمپاين و نه لري او هم د کمپاين لپاره موادونه ويشي
يريو  نمونې د ټاکنو د خلپواک کميسيون د رسينو د نظارت د کميسيون له خوا د نورين، تمدن، کې د کمپاين ځينې دت

او شمشاد تلويزيون په خپرونو کې په ګوته شوې او همدارنګه د يوې دولتي ورځپاڼې، ارمان ملي او نخست 
ه پړاو کې نشرات کړی ورځپاڼو د سرغړونو راپور ورکړل شو چې هغو د يو ځانګړی نوماند په پلوۍ د خاموشۍ پ

   123. او يا يې مقالې چاپ کړي دي
  

د ټاکنو په را رسيدو سره د ملي امنيت شورا د يو حکم په صادرولو سره د ټولو کورنيو او نړيوالو رسنيو څخه 
 بجو پورې د خشونت د هر ډول پيښو د ٨ بجو څخه د ماښا م تر ۶وغوښتل چې د رايه اچوونې په ورځ د سهار د 

 رسنيو د دې راپور درلود چې 124. کولو څخه ډډه وکړي او د امنيت په اړه هيڅ ډول صحنه نشر نه کړيراپور ور
حکومت به هغه بهرني ژورنالستان د هيواده وباسي او  هغه رسنۍ  يې وتړي چې د دغه بنديز څخه سرغړونه 

د هغوي مورال د دې لپاره خلک وهڅول شي او " د ولسمشر د دفتر په وينا دغه حکم د دې لپاره وو چې 125.وکړي
 د راپورونو له خوا لس تنه خبرياالن هغه مهال ونيول 126."پورته وساتل شي چې د رايې اچوونو لپاره راووځي

شول چې د هغه نښتې راپور يې تيارولو چې د کابل د ښار په لومړۍ امنيتي حوزه کې وشوه، همدارنګه د رايه 
 مه امنيتي حوزه کې يې د نښتې ٨يول شول چې د کابل د ښار په اچوونې په ورځ دوه خبرياالن هغه مهال ون

ټول دغه خبرياالن د نيونې څو ساعته وروسته خوشې شول خود ځينو څخه ويديويې ټيپونه . مطبوعاتي پوښښ کولو
  . ضبط شول

  
رځ د ټاکنو د رايه اچوونې په و) د طلوع تلويزيون پرته(د دغه حکم سره سم داسې باور کيدلو چې کورنيو رسنيو 

دغه حالت د ډيرو له خوا په تيره بيا د ژورنالستانو له خوا تر . اړوند خشونتونو د راپور ورکولو څخه ډډه کړې ده
د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې له خوا دا اعالميه نشره شو چې د آزادو . نيوکې الندې راغلی دی

 يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک 127.غ په نيغه تړاو لريرسنيو راپورونه د ټاکنو د مشروعيت سره ني
کميسيون د حکومت څخه وغوښتل چې په رسنيو باندې د خشونتونود راپور ورکولو بنديز د افغانستان د اساسي 

 دا جوته نه ده چې آيا د رسنيو د 128.قانون د احکامو له مخې چې د آزادو رسنيو تضمين کوی، ليرې کړي
 نېټه د رايه اچوونکو په ٢٠ کال د اګست په ٢٠٠٩ونو د نشتوالی په صورت کې عمومي امنيتي حالت د راپور

  . ګډون اغيزه درلودله او که نه
  

ژورنالستانو په آزادانه ډول په . راپورونه جوتوي چې د رايه اچوونې وروسته د خبرياالنو لپاره چاپيريال ارام وو
ټاکنو په اړه د مسلو د ډار او تهديد په شمول راپور ورکړی خپلې انديښنې دې هکله چې يې و نه کړای شول د 

ځينې يې د نوماندانو له خوا په دې تهديد شوي و، چې که چيرې هغوي د تقلب او بې نظميو په اړه . څرګندې کړي
 د نوماندانو د بيلګې په ډول د غزنی په واليت کې د يو خبريال څخه. راپور ور کړي نو ورته به سزا ورکړای شی

د استازو له خوا وغوښتل شو چې دوي ته ټول سندونه او تصويري پټه چې په کې د رايه اچوونې د ورځې بې 
داسې راپورونه هم را ورسيدل چې طالبانو ژورنالستان په دې تهديدول . نظمۍ مستندې شوې وي ور تسليم کړي

   129. چې د ټاکنو په اړه مثبت راپورونه  خپاره نه کړي
  

  V  نتيجه- 
  

 کی او همدا رنګه په بغالن او کابل ځو سيمو د هيواد په کچه بلکه په ځانګړی توګه په سويلی ،سويل ختيځ او ختي
   ورځ  توګه زيا ت شدت يی نه درلود  د رايی ورکولو د ګڼ شمير امنيت اړوند پيښو له امله چی نسبی والياتونو 

چی په ځانګړی توګه د   کلتوری او ټولينيزو خنډونو سره مل ی په شمول دنی د يو لړ بی اطمناننا ام.زيانمنه کړه 
ګڼ شمير پام وړ د ښځو لپاره چی  د تير ځل  ټاکنو په پرتله په ټاکنو کی  د  ونډی کچه ټيټه  وه با وجود له دينه چی 

دريمه برخه رايی  د د راجستر شوی رايو څخه  يو پر  اګست ٢٠اټکل کيږی چی په  .  ووټاکنو محلونه پرانيستی 
 کی  تر  ټاکنو پروسه کی د کمپاين په ترڅد افغانانو هغه ليوالتيا چی  د. زيات توپير په درلولو سره استعمال شوی

 په ځا نګړی او دوامداره توګه په ښځی.  تر السه نه شوهسترګو شوی وه  دتوقع وړ ونډه د رايی اچونی په ورځ 
  په  چی دا   تمثيل هم شوه   توګه ا په ځانګړی.کنو څخه برخمنی نه شویسياسی چارو کی د ازاد او خوښی ټا
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 رايی محلونو ته  په خپله د چی د دوی لپاره بل چا رايی استعمال کړی له دی امله چی دویدوديزه توګه منل شوی 
  . اسان الس رسی نه درلود

  
لړ  اقدامات شوی و او يو شمير خپلواک سره له دينه چی  د ټاکنو د  ورځ تر مخه د درغلی مخنيوی لپاره يو 

. ادعا وشوی   د درغلی او بی ګډوډی  وروسته ګڼ شمير څخه کتونکی په ټول هيواد کی ګمارل شوی و خو د ټاکنو
په زياته اندازه د صندوقونو د ډکولو ،درغلی  په سيمه ييزه توګه ددی ادعاو نوعيت او کچه مختلف  وه  خو بيا هم 

د هيواد په سويل ، سويل ختيځ ، ختيځ او مرکزی سيمو کی صورت   داسی ويل کيږی چی دعااو ګډوډی اړوند ا
دا  .د راپور د ليکلو په وخت د درغلی او ګډوډی اغيزی په عمومی ټاکنيزو پائلو تر اوسه څرګند ندی . موندلی وو

 تر منځ چی  په وريدو کميسيونبه هغه وخت تر سترګو شی چی ايا د ټاکنو خپلواک کميسيون ا د ټاکنو د شکاياتو ا
کوم ميتودولوجی باندی موافقه شوی به هغه شکايتونه او درغلی ستونځی حل کړی چی د پائلو تائد لپاره الر هواره 

  .  ټول احزابو او افغانانو ته د منلو وړ وي چی کړی کوم
  

پايلی اعالن کړی چی د هغی له ) شوینا تائيد ( مه نيټه د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو لومړنۍ ١۶د سپتمبر په 
 په ٢٧،٧۵ په سلو کی رايو اخيستلو سره په سر کی راغی او ډاکټر عبداهللا د ۵۴،۶٢مخی رئيس جمهور کرزی د 

له دی کبله چی په هغه وخت کی د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ټاکنو د . سلو کی رايو اخيستلو سره ورپسی راغی
  .رغليو د تورونو بيا کتنی دوام درلود، دغه نتايج ابتدايی او موقتی ووشکاياتو کميسيون له خوا د د

  
 چی په لومړی ضميمه کی تشريح شو، د ټاکنو د شکاياتو کميسيون د څيړنو په اساسد را رسيدلو شکايتونو د 

  : مه نيټه د ټاکنو خپلواک کميسيون ته هدايت ورکړ چی١٨اکتوبر په 
 کتګوريو کی باطل اعالن ۶په اړه د هر کانديد د رايو يوه مشخصه سلنه په  قرنطين شوو بکسونو ٣٣٧٧د : الف
  .کړی
 می نيټی ٢٠د ښکاره او قانع کوونکو شواهدو په اساس چی د د درغليو د شکاياتونو په اره چی د اګست د : ب

  . محلونه په ټول ملک کی باطل شول٢١٠راهيسی ترالسه شوی وو، د رای ورکولو 
 قرنطين شوی محلونه بايد شميرنه کی بيرته شامل شی، ١٨واک کميسيون له خوا د رای ورکولو د ټاکنو د خپل: ج

 مه نيټه د ټاکنو ٢٠د اکتوبر په . څکه چی د ټاکنو د شکايتونو کميسيون د درغليو هيڅ شواهد په کی و نه موندل
هللا تر منځ به د ټاکنو دوهم دور مه د ولس مشر کرزی او ډاکټر عبدا٧خپلواک کميسيون اعالن وکړ چی د نومبر په 

 په ۵٠د ټاکنو د خپلواک کميسيون د محاسبی له مخی د لومړی سر کی کانديد رايی له ضروری . تر سره کيږی
په همدی ورځ په يوه . سلو کی اندازی نه چی د دوهم دور ته تللو څخه مخنيوی لپاره الزم بلل کيدلی، راټيټی شوی

ناتور جان کيری او د د ملګرو ملتونو د ځانګړی استازی، کای ايده په حضور کی خبر کنفرانس کی د امريکايی س
  .رئيس جمهور کرزی ومنله چی د انتخاباتو د دوهم دور تر سره کيدل ضروری وو
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 پای نوټونه

                                                 
د ملی : لومړی وينا )  ٢٠٠٩  اګست٢٢( ٢٠٠٩تی شورا  ټا کنی د ولسمشری او والي–   د اروپايی اتحاديی د ټاکنو کتونکی هيئت 

٢٠٠٩اګست  ٢٢ لومړی ويناکال د ولسمشری او واليتی ټاکنو په هکله  ٢٠٠٩ديموکراتيک اداری د ټاکنو ناظرينو هيت د افغانستان د  1 
زی د افغانستان د ټاکنو الس ته راوړنو د ملګرو ملتونو استا) ٢٠٠٩ اګست ٢٠(   د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مطبوعاتی وينا 2

    .٢٠٠٩ اګست ٢٠،  داکتر سيما ثمر د بشر حقونو خپلواک کميسيون مشری  وينا :هرکلی  
د ټاکنو خپلواک    )٢٠٠٩ سپتمبر ١۶( د ولسمشری ټاکنو  لومړی پائلو په حواله٢٠٠٩ مطبوعاتی اعالميه د :د رايو مرکزونه ٢۴١٨٣ 3 

   af.org.iec.www://httpکميسيون 
) ٢٠٠٩ اګست ١١-١٧(  د ټاکنو دفتر اونيزه  UNDP4 د  

 ٢۶،٢۴٨ ولسمشری ټاکنو کی پرانستل شوی او د ملی شورا او او واليتی شورا ټاکنو کی ٢٠٠۴ ټاکنيز محالت د ٢٢٠٠٠  تقريبا  5
  org.jemb.www://httpی راپور  روستنJEMBد . ټاکنيز محالت پرانستل شوی وو 

 د ټاکنو يه هکله د ټاکنو د خپلواک کميسون د مقرراتو د اولی مادی لمخی د رايو مرکز عبارت د نارينو او ښڅيو لپاده د يو ترکيبی تر 
. مخه معلوم شوی د رايو د محالتو څخه دی 6  

  .   بنديانو په ټاکنو کی  رايی ورکړی ١٣۴١)  ٢٠٠٩ اګست ٢٠( پژواک  7
  ) ٢٠٠٩ اګست ٢۵-٣١(  ټاکنو دفتر اونيزه UNDP  د   8
  )٢٠٠٩ اګست ٢٢( د مطبوعاتی اعالميه FEFAافغانستان د ازادو او عادالنه ټاکنو موسسه  د  9

، پنجوايی ،شورابک ،ريګيستان او نيش  په ځانګړی توګه د دولت مخالفينو د قندهار واليت   د خاکريز،ارغستان ، شاولی کوټ  10
  )يادونه د ملګری ملتونو ارشيف(. ولسواليو کی د الری مختلف ځايونو کی ماينونه خخ کړ ی وو 

   ٢٠٠٩ اګست ١٩راپور  ) UNDSS(  د ملګرو ملتونو د امنيت د خونديتوب اداری  11 
  .  وژونکی حمله کونکی  موجود دی   د  موترو ځان١٢۵ د غزنی واليت د راديوی خپرونی چی په ښار کی  12
 ملکی وګړی ټپيان ١٢٠ تنه ملګرو ملتونو پرسونل په  شمول  وژل  او ٢ ملکی افراد د  ١۴ دوه ځان وژونکو بريدونو په کابل ښار  13

  . شول
 د اګست په لومړی نيټه د واليتی شورا کانديد باندی د لغمان واليت عليشنګ ولسوالی ، نجيل ٢٠٠٩ راپور ورکړل شوی چی د په  14

 يو ماين د ملی امنيتی ځواکونو لخوا کشف او شنډ شو چی په لوګر واليت بهرام خيلو کلی ٢٠٠٩  د اګست  ١سيمه  کی   بريد وشو، په 
 دوه نور ما ئنونه کشف او شنډ شول چی لوګر ٢٠٠٩  د اګست  ١په . د د کور په خوا کی ځای پر ځای شوی وکی د واليتی شورا کاندي

 د غزنی واليت اندړ ٢٠٠٩  د اګست  ١، په . واليت پل عا لم کی د يو واليتی شورا کانديد د کور په خوا کی ځای پر ځای شوی وو
او څو تنو  واليتی شورا کانديدانو کاروان د دولت مخاليفينو د بريد الندی هغه وخت ولسوالی د مال نوح بابا سيمه کی د ولسمشر کرزی 

  ٢په .  ددی په پايله کی د ريس جمهور يو استازی او يو ساتونکی مړه شول.راغلو کله چی دوی مقر ولسوالی کی غونډی نه راستانه شول
ر عبداهللا د ولسوالی د کمپائن دفتر په باغ باندی د السی بم بريد وشو ،  ،   په کاپيسا  واليت کوهستان ولسوالی  کی د داکت٢٠٠٩د اګست  

.  د دولت مخاليفينو د لغمان واليت مهتر الم کی د واليتی شورا کانديد شخصی موتر باندی د وسپکو وسلو  بريد وکړ٢٠٠٩  د اګست ٢په 
 د داکتر عبداهللا د کمپائن مسؤل و د هغه  شخصی موتر د بدخشان  دقاضی عبدالباری چی د واليتی شورا کانديد او ٢٠٠٩ د اګست  ۵، په 

  په فارياب واليت کی د  شيرين تګاب ولسوالی د فيض ٢٠٠٩ د اګست  ۵و، په . واليت شهر بزرګ کی د لری نه کنترول بم بريد وشو
مه وسلوالو چی د دولت د مخاليفنو ګمان پری د اباد سيمه کی په  ملی پولسو  چی د داکتر عبداهللا مالتړکونکو کاروان يی ساته د نامعلو

  ١۴په ، په .  د لغمان واليت مهترالم کی د واليتی شورا کانديد باندی ماين چاودنه وشوه٢٠٠٩  د اګست  ۶، په .   سپکو وسلو حمله وکړه 
 د ١۴، په .  السی بم ګوزار شو په جوزجان واليت اخچه ولسوالی کی د ولسمشری کانديد کمپائن کونکی استوګنځی ته٢٠٠٩د اګست  

 کاپيسا واليت تګاب ولسوالی جالوخيل سيمه کی د دولت مخاليفينو يو تن هغه وخت   وژه او دوه تنه ټپيان کړل کله چی ٢٠٠٩اګست  
کونکو  په جوزجان واليت کی د ولسمشر کرزی د کمپائن ٢٠٠٩  د اګست  ١۶، په .  هغوی د ولسمشر کرزی د کمپائن نه راستانه شول

 په غور واليت ، چغچران ښار د فاميلی ګودام سيمه کی د ولسمشری ٢٠٠٩  د اګست  ١٧، ، په . کتار د سرک د غاړی په مائن وخوت 
 په بدخشان واليت، اګرو ولسوالی کی د داکتر عبداهللا موترو  ٢٠٠٩  د اګست  ١٧، په . کانديد کمپائن دفتر باندی د السی بم ګوزار شو

 د ننګرهار واليت خوګيانو ولسوالی دقيلغو سيمه  کی مائن چاودنه وشوه چی هدف يی  د ٢٠٠٩   د اګست  ١٧وشو او په ، په باندی بريد 
  )يادونه د ملګری ملتونو ارشيف(. واليتی شورا کانديد  و او د  ادعا له مخی د هغی سيالی کونکو له خوا تر سره شو

  
 کارکوونکي وتښتول پنځه نو ولسوالي کې د جمهوري رياست د کاندي د ټاکنيزي مباريزي  د بادغيس واليت د قلعه١٢ اګست٢٠٠٩په  15

  )يادونه د ملګری ملتونو ارشيف. (شول او ورسته له دوو ورځو د قومي مشرانوپه منځګړيتوب خوشي شول
  

وو ناپيژندل شوي مسلحوموټرسيکل  د جوزجان د واليتي شوراى کانديد د مراديان ولسوالي د اريغ په کلي کي  د د١٧ اګست ٢٠٠٩د 16
  .سپرو لخو په ډزو ووژل شو

 د غزنی واليت، اندړ ولسوالی د موال بابا په منطقه کی د کرزی د کمپاين واليتی مسول او بعضی واليتی  شورا ته ٢٠٠٩اګست ١  17
باتی جلسه په د مقر کی و راستنيدل، په نوماندو قطارونه د دولت ضد عناصرو لخوا هغه وخت تر بريد الندی راغلل کله چه دوی د انتخا

 د کاپيسا په واليت کې د جمهوري ١٦ اګست ٢٠٠٩ د او . نتيجه کی د ريس جمهور يو استازی او يو ساتونکی ته مرګ ژوبله واوښتل
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يادونه د  (.رياست د کانديد کرزي د ټاکنيزومبارزو يو تن کارکونکي د حکومت ضد عناصرو له لوري ووژل شو او دوونور ټپيان شول

  ملګری ملتونو ارشيف
په هغه عمومي سرک چې د ټاکنو د خپلواک کميسون کاروان يوساعت ) ٢( د کاپيسا واليت کوهستان ولسوالي ٥ اګست ٢٠٠٩د د  18

 د حکومت ضد عناصرو د ټاکنو د خپلواک کميسون په کاروان د کابل ٩ اګست ٢٠٠٩د . مخته په تير شوي ؤ ځان وژونکي بريد وشو
 د ارزګان واليت ترينکوټ څخه چې کوم کاروان د ١٥ اګست ٢٠٠٩د . ديز په لوي الري د لوګر واليت په پل علم کي حمله وکړهګر

يي انتقالول د حکومت ضد عناصروله لوري ) درايو پاڼي او صندقونه(چينارتو ولسوالي ته په الره ؤ او د ټاکنو د خپلواک کميسون مواد 
 ګاډو کاروان په الره ؤاو د ټاکنو ١٥ د لغمان واليت د دولت شاه ولسوالي ته چې کوم د ١٦ اګست ٢٠٠٩ د .پري د ماين چاودنه وشوه

 د سرپل واليت د بل خاب ولسوالي په الري د ملي ١٦ اګست ٢٠٠٩د . مواد يي انتقالو د حکومت ضد عناصرو له لوري حمله وشوه
 د کاپيسا واليت ١٧ اګست ٢٠٠٩د .   ناپيژندل شوي کسانو له لوري ډزي وشويپوليسو هغه ګاډي چې د ټاکنو د مواد يي بدرګه کول د

 ٢٠٠٩د . تګاب ولسوالي د جلوخيلو په سيمه کې په هغه کاروان چې د ټاکنو د خپلواک کميسون مواد يي انتقالول تر حملي الندي راغي
باد او ناري ولسواليو ته په الري ؤ د جالل آباد واليت ته  د کنړواليت کې د ټاکنو د خپلواک کميسون هغه کاروان چې د غازي آ١٨اګست 

 د لغمان واليت د اليشنګ ولسوالي د سيګال په منطقه کې د افغان ملي ١٨ اګست ٢٠٠٩د .  څيرمه د راپورونو له مخي حمله وشوه
 د حکومت ضد عناصرو د ١٨  اګست٢٠٠٩د . ځواکونه چې د ټاکنو يو ډله يي بدرګه کوله د حکومت ضد عناصروله لوري حمله وشوه

 ١٨ اګست ٢٠٠٩د . ټاکنو هغه مواد چې د نورستان واليت د مندول ولسوالي ته په الري ول له الري څخه وګرځول او ويجاړ يي کړل
د . يوملکي چورلکه چې د ټاکنو مواد يي ليږدول د حکومت ضد عناضرو له لوري د بادغيس واليت په جواند کې تر ډزو الندي راغله

 د کاپيسا واليت تګاب ولسوالي د نوروز خيلو په کلي کې افغان امنيتي ځواکونه چې د بدرګي له ماموريت څخه بيرته ١٩ اګست ٢٠٠٩
 د ننګرهار واليت د شيرزادو ولسوالي د کوکيخيلو په منطقه کې نا پيژندل شوي کسانو په هغه ١٩ اګست ٢٠٠٩او د .  راستندل بريد وشو

  . يي ليږدول السي بم وغورځول شوګاډي چې د ټاکنو مواد
 د بدخشان واليت د آرګو ولسوالي يانشا کلي کې د ټاکنو د خپلواک کميسون دوه کرايي موټر چې د ټاکنو د ١٨ اګست ٢٠٠٩د د  19

 چې ددي خپلواک کميسون حساس مواد يي انتقالول د ميامي ولسوالي ته په الري د درواز په سيمه کې د سرک د غاړي په ماين برابر شو
 کندهار واليت، شوراوک ولسوالی، ١٨  اګست٢٠٠٩د. ووژل شول کارکونکی د ټاکنو د خپلواک کميسون چاودني په پايله کې دري تنه

.  دوه کارکونکی انتقالول د يوه پرځای شوی مين سره ولګيد په نتيجه کی دواړه کارکونکی مړه شولد ټاکنو د خپلواک کميسونموټر چه د 
 جوزجان واليت، منګجک ولسوالی، د حکومت ضد عناصرو په يوه مرکز بريد وکړ په نتيجه کی يو امنيتی کارکونکی ١٨  اګست٢٠٠٩د

 د کندهار واليت د شوراوک ولسوالي کې هغه موټر چې د ټاکنو دوه تنه کارکونکي يي انتقالول حمله وشوه چې په پايله ١٩اګست مړ شو، 
 قطار چه د رايو بکسونه او د ټاکنو د خپلواک کميسوننهری شاهی ولسواليو بلخ واليت، د  په .کارکونکي ووژل شول کې يي دواړه

يادونه د ملګری ملتونو . ( يو کارکونکی مړ شود ټاکنو د خپلواک کميسونکارکونکی يی انتقالول تر بريد الندی راغلل په نتيجه کی 
  ارشيف

 ٤٨سوالي ساحوي کورديناتور د طالبانو له لوري وتښتول شو، ورسته له  د وردګو واليت د چرخ د ولسوالي د ول١ اګست ٢٠٠٩د  20
 ناپيژندل شوي کسانو دوه تنه ساحوي کورديناتوران د چار دري ٥ اګست ٢٠٠٩د . ساعتو خوشي شو خو د طالبانو تر څارني الندي ؤ

 د کندزواليت خانداب ولسوالي دوه تنه ١٩ اګست ٢٠٠٩او د . ولسوالي کندزواليت څخه وتښتول او په هغه ورځ يي بيرته خوشي شول
  يادونه د ملګری ملتونو ارشيف (.ساحوي کورديناتوران وتښتول شول اوورسته بيرته خوشي شول

 امنيتي ۶٧ د توغنديو حملي،٥٥ شاوخوا -راپورونو له مخي سهيلي حوزي زياتي امنيتي پيښي ثبت کړي ديد  ٢٠٠٩ اګست د٢٠په  21
ليږتر ليږه شپږ . يا واليت د ګرديزښار کې دوي انتحاري دوخت نه وړاندي حمله د رايه ورکول محل ته نژديپيښي په ختيځي حوزي پکت

توغندي د حکومت ضد عناصروله لوري دکندزوښار په ګن ميشتو سيمو توغول شوي چې شپږتنه ملکي وګړي يي زخميا ن کړي ، او د 
يادونه د  (.يه ورکول د مرکزونوپه شمير تاثيراچول کوم چې بايد خالص واي ناآمني د را- د توغنديوحملي شوي١٣کندزپه واليت کې 

  ملګری ملتونو ارشيف
22 P افغان مقامات د ديموکراسي په لومړي کتار کې٣١ اګست ٢٠٠٩ د   

  د ولسوالي د امنيه قومندان د حکومت ضد عناصروسره په نښته کې ووژل شو او بغالند. د دفاع او کورنيو چارو وزارت  23
  دننګرهارواليت خوګياڼو ولسوالي د امنيه قومندان د حکومت ضد عناصروپه يوه حمله کې ووژل شو

له    ټاکنو سره به په افغانستان ... راپورورکړچې زياتو خلکو په افغانستان کې لدي کبله په ټاکنو کې ګډوون ونکړ چې يوی رسنی  ٢٣
ه شوي، اداري فساد زيات شوي او بسپنه شوي پيسي د بهرنيو او کورنيو له لوري ټوپکساالران نورهم تقوي... ولکې هيڅ شي هم بدل نش

، طالبان ماتي په ټاکنو کې)٢٣ اګست ٢٠٠٩(هشت صبح ] اختالس شوي 24  
(JEMB)د ټاکنو د څارلو ګډ بورډ  . فيصده ؤ٧٠ راپور ورکړچې د خلکو ګډوون  25  

د ټاکنو د څارلو ګډ بورډ   (JEMB) . فيصده ؤ٥٥ ګډوون  راپور ورکړچې د خلکو 26  
، )١٦ سپټمبر ٢٠٠٩] ( دولسمشري ټاکنولومړني پايلو اعالنونه٢٠٠٩د [د ټاکنو د خپلواک کميسون مطبوعاتي اعالميه لدي ماخذ سره  

http://www.iec.org.af27  
 له لوري  او نورو  کتونکورسمیزونوکې د رايه ورکوونکو ګډوون د د بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فارياب واليتونو په مرک 

  28 مناسب او په ولسواليوکې ډيرکمزوري راپورورکول شوي
  29  او نورلخوا راپور شوی کتونکورسمی د هرات، بادغيس او غور په واليتونو کې د رايو اچوونو شميره منځنۍ وه څرنګه چه 

و دايکندي کې د رايو اچوونو شميره پورته وه، په تيره بيا د باميانو به ښار، او د دايکندي واليت په په مرکزي جګو سيمو کې په باميانو ا
  30 دايکندی او ميرامور ولسواليو کې

31 
د تخار او بغالن په واليتونو کې د رايه اچوونو شميره د منځنۍ کچې وه او د بدخشان په واليت کې د رايه اچوونې شميره د راپورونو له 

.خې ښه وهم   
  32  او نورلخوا راپور شوی  کتونکورسمید د پنجشير او پروان په واليتونو کې د رايه اچوونې شميره د منځنۍ کچې وه 
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33  

د (په چاربولک او د چمتال په ولسواليو کې، سرپل (د بلخ د واليت ) د قش تپه په ولسولۍ(په جال جال ډول د امنيتي پيښې په جوزجان 
 نېټه د غورماچ ١٩ کال د اګست په ٢٠٠٩، د )غورماچ، شيرين، تګاب، قيصار ولسواليو کې(د فارياب واليت ) والۍ کېکوهستان په ولس

د ولسوالۍ د ملي پوليسو په قوماندانۍ  د راکټ ګوزارو شو چې دا د شپږو پوليسو د مړينې او د دوو پوليسو د ټپي کيدو المل شو، د ملي 
 ته نږدې تر بريد الندې راغي، د غورماچ د ولسوالۍ په جنوب کې د دولت ضد عناصرو له خوا سړک بند اردو يو کتار د قلعه ولی ساحې

 راکټونو بريد وشو، د اب ګرمک په کلي کې د دولت ١۴د رايه اچوونو په ورځ د غورماچ د ولسوالۍ پر اداري مرکز باندې د . شوی وو
 اچوونې مرکزونه د دولت ضد عناصرو د ګواښونو له کبله د څه ځنډ وروسته ضد عناصرو  خلګ تهديدول او په قلعه ولی کې د رايو

پرانيستل شول، د شيرين تګاب په ولسوالۍ کې د رايه اچوونې يو مرکز ژر وتړل شو ځکه د دې انديښنه وه چې ساحه د دولت ضد 
قونه او نور حساس مواد يې راليږدول، عناصرو له خوا تر محاصرې الندې راغلې ده، وروسته هغه کتار چې د رايې اچوونې صندو

ساحه پرېښودله، د قيصار په ولسوالۍ کې د رايې اچوونې يو مرکز وتړل شو او دوه د رايو مرکزونه د لږ وخت لپاره د امنيتي حالت د 
وانه وه، په خواجه ناوړتيا له کبله وتړل شول، په اصحاب قاف کې د افغانستان د امنيتي ځواکونو او دولت ضد عناصرو ترمنځ جګړه ر

  )يادونه د ملګری ملتونو ارشيف. (کيني کې  د رايه اچوونې مرکز د ځنډونو سره دغه ورځ پرانيستي وو
34  

 ٢٠٠٩. ( کال د جمهوري رياست د ټاکنو د لومړنيو پايلو د اعالن په اړه ده٢٠٠٩د ټاکنو د خپلواک کميسيون مطبوعاتي اعالميه چې د 
) ١۶کال د سپتبمر  http://www.iec.org.af 

35  
 د رايو اچوونې مرکزونه د ټاکلی وخت تر مخه ۴۴د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون له مخې په ټول هيواد کې 

. مرکزونه په متناوب ډول د ځنډونو سره پرانېستي و١۴٩تړل شوی و او   
  36 

 مرکزونه بند و، د لوګر په واليت کې ٣۶ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د وينا له مخې د کاپيسا په واليت کې د يوناما او
.  مرکزونه تړلي و٢١ او د وردکو په واليت کې ١۴   
 37  

و د کندز په واليت کې د رايه  مرکزونه ا١٧د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون په وينا د بغالن په واليت کې 
  مرکزونه تړلي و٢٠اچوونې 

38  
 د رايه اچوونې مرکزونه او د هرات به واليت ۴٨د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون په وينا د فراه په واليت کې 

  مرکزونه تړلي و٢۴کې 
 39  

  د رايه اچوونې مرکزونه تړلي و٢۶د وينا له مخې د نورستان په واليت کې د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون 
40  

  د رايه اچوونې مرکزونه تړلي و٣٠د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د وينا له مخې د پکتيکا په واليت کې 
41  

  او نورلخوا نوټ شوی کتونکوسمیرد په دغو واليتونو کې د رايه اچوونې کچه خورا ټيټه وه  څرنګه چه 
42  

  او نورلخوا نوټ شوی کتونکورسمید د نيمروز په واليت کې رايه اچوونه ټېټه وه څرنګه چه 
43  

 رسمید رايه اچوونه د خوست واليت په موسی خيل، قلندر، ګربزو، صبريو، مندوزيو، دوه منده او تڼی ولسواليو کې ټيټه وه څرنګه چه 
  نوټ شوی او نورلخواکتونکو

44  
  د رايه مرکزونه تړلي و٢١د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د وينا له مخې د وردګ په واليت کې 

45  
 مرکزونه د ټاکلی وخت څخه وړاندې ۴۴د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د وينا له مخې د وردګو په واليت کې 

 مرکزونه د وخت وړاندې وتړل شول، د دولت ضد عناصرو ۴د بغالن واليت په دهنه غوری او د پلخمری په ولسواليو کې تړل شوي و، 
 مرکزونه تړلي و، دغه د ٣١او افغان ملي امنيتی ځواکونو ترمنځ د بريدونو له کبله د پکتيکا واليت په مرزک، سرحوضه ولسواليو کې 

  وتړل شول کله چې د افغان ملي امنيتي ځواکونو او دولت ضد عناصرو ترمنځ نښتې پيل شوېرايه اچوونې مرکزونه وروسته له دې
46  

چې .  مرکزونه په قسمي توګه خالص شوې وو١۴٩د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د مستقل کميسيون  له مخې، د رای ورکونې 
)  مرکزونه١۶(او په پلخمري بغالن کې )  مرکزونه١٨(زري ولسوالی کې د بلخ واليت په ) په مرکزي سيمه کې(اکثره يې د کابل، لوګر 

 وو
47 

. د مثال په توګه د لوګر په واليت کې د رايې ورکونې درې مرکزونه او د وردګ په واليت کې څلور مرکزونه بل ځای ته نقل شوې وو
.ي ووهمدا راز د کندز په واليت کې اوه مرکزونه د ناامنی المله بل ځای ته نقل شو  

48 
 نيټه طالبانو يوه ګواښنه خپره کړې وه چې هيچا ته به اجازه ورنکړي چې د رايې ورکونې مراکزو ١٨ کال د اګست د مياشتې په ٢٠٠٩د 

 ته الر شي
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49  

څرنګه چه د يوناما او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کميسون لخوا ثبت شويدی،  هغه سړک چې لشکرګاه ښار ته رسېږي او 
 ولسوالي ګانو ته د ١٠د غزني په واليت کې . دارنګه هغه سړک چې نورستان ته ځي د حکومت د مخالفو عناصرو له خوا بند شوې ووهم

د بغالن جديد  او پل خمري په ولسوالي ګانو کې د بغالن په واليت کې يوه . تګ الرې د حکومت د مخالفو عناصرو لخوا بندې شوې وو
او همدارنګه د کونړ واليت د سرکاڼو په ولسوالی . واښنې کولې او خلک د رايې ورکونې مرکزونو ته نه پريښودوسله والې ډلې خلکو ته ګ

ويل کېږي چې په دغه سيمه کې يو . کې د شينکاری په سيمه کې کليوال د مخالفو وسله والو له لخوا د رايې ورکونې څخه منع شوی وو
 کس وژل شوی هم و

50 
).٢٠٠٩ ٢٠اګست ( د خالصون په اړه مطبوعاتی اعالميه، ٪٩٠ميسيون د رای ورکونې د پروسې او د مرکزونو د د انتخاباتو د مستقل ک    

51  
کميسيون د رايې ورکولو مرکزونه په ټول هېواد کې جوړوي او په دې مرکزونو کې د رايه ورکوونکو د ګډون لپاره زمينه داسې "

  ماده لومړۍ فقره٣٩ د ټاکنو د قانون -." کو السرسی په اسانۍ سره برابره ويبرابروي څو د ټاکنو پروسې ته د رايه ورکوون
52 

  او نورلخوا نوټ شوی کتونکورسمید د واليتونو په مرکزونو کې د ښځينه برخه اخيستنې کچه معتدله وه څرنګه چه 
53 

  او نورلخوا نوټ شوی کتونکورسمید د باميان او دايکندي په واليتونو کې د ښځينه وو د ګډون کچه معتدله وه څرنګه چه 
54  

 او نورلخوا نوټ شوی د هرات او بادغيس په واليتونو کې د رايې ورکونې په مراکزو کې د ښځينه ګډونوالو  کتونکورسمید څرنګه چه 
 شمېر له نارينه و سره برابره تر سترګو کېدله 

55 
   او نورلخوا نوټ شوی کتونکورسمید وزجان څرنګه چه واليت ج) د جامع جومات د رايې ورکونې مرکز(مرديان او خامياب 

56  
اکثره .... خو په ښارونو کې . په ځانګړی ډول، په کليوالو سيمو کې د ټاکنو په ورځ زياتره کورنې خپله ښځينه غړي په کور کې ساتلی و"

اکزو کې کار کړې وې، دا ځل د وتلو خطر په هغه باسواده ښځينه چې په تېرو ټاکنو کې رايه ورکړې وه او يا يې د رايې ورکونې په مر
)..  ٢٠٠٩ ٣١آګست (واشنګټن پوست . ځان ونه اخيست   

57  
 او  کتونکورسمید څرنګه چه . په سهيل ختيڅ زون کی د ښځو ونډه ډيره کمه وو او د نورستان په واليت کې د ښځو ګډون دير کم و

 نورلخوا نوټ شوی
58  

او همدارنګه د لوګر په ځينو سيمو ) پرته له دوو ولسواليو( ثرو سيمو کې د ګډون کچه ډيره ټيټه وه يوناما اټکل کوي چې د وردک په اک
او همدارنګه د کابل په ښار کې، د لوګر د ازرې په ولسوالی کې، د پروان او پنجشير په . پل علم، برکي برک، او محمد آغه: کې لکه

 واليتونو کې د ګډون کچه ټيټه وه
د طالبانو په پخوانی ښار کې افغانان د رايې ورکوونې لپاره ځانونه ثبتوي) ٢٠٠٩ اګست، ١٩(اسوشيتيد پريس   59  
له بريدونو سره سره افغان ټاکنې بريالۍ و بللې شوې) ٢٠٠٩ ٢١آګست (نيويارک ټايمز  60  

 
61  

OHCHRيوناما او   ٢٠٠٩د . ئتريخوالی ته پای ورکړ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاو-چوپتيا خشونت دی). ٢٠٠٩ ٨جوالی  (
نيټه د ټاکنو د کميسيون يوه ښځينه چارواکی چې د مدني روزونکۍ په ډول کار کاوه، د راپورونو له مخې د قندهار ښار ٧کال د سپتمبر په 

 د بشري حقونو د نوموړې ښځه همدارنګه د قندهار د ښځو د چارو په رياست کې. د شهر نو په سيمه کې د يو توپک وال لخوا ووژل شوه
خو دا معلومه نه ده چې ايا د هغې وژنې د ښځو د چارو به رياست کې د هغه کار او يا د ټاکنو په . يوې فعالې په حيث پېژندل کېده

يادونه د ملګری ملتونو ارشيف. کميسيون کې د هغې د کار څخه ناشي شوی  
62 

   Reverse Hopeful Trend). ٢٠٠٩ ٣١آګست (واشنګټن پوست 
63  

).٢٠٠٩ سپتمبر ٢(د ساحوي فعاليتونو رياست، د ټاکنو خپلواک کميسيون   
64  

 ٢٨٠ په پکتيا او ٣۴٩ يې په پکتيکا واليت کې، ۵۵٢ د رايو اچونو مرکزونه د سړيو په ذريعه په غزني واليت کې فعاله شوي وو ۶۶۴
   )٢٠٠٩پتمبر   س٢(د ساحوی عملياتو رياست د ټاکنو خپلواک کميسون : يادونه(په خوست کې 
د ساحوی عملياتو رياست د ټاکنو خپلواک : يادونه ( وو کار کاوهنهي نارې په مرکزونو کې اچونيې د را٣٣٠ په ې کتيد غور په وال
  65   )٢٠٠٩  سپتمبر ٢(کميسون 

66  
است د ټاکنو خپلواک کميسون د ساحوی عملياتو ري: يادونه( مرکزونو کې نارينه کارکوونکي فعاله وو ٢٠٨د ننګرهار په واليت کې په 

   )٢٠٠٩  سپتمبر ٢(
 

67  
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د اميد بخښونکی تمايل په ځوړه خبر ورکړی دی) ٣١، اګست ٢٠٠٩د واشګنټن پوست ورځپانې   

د افغان ټاکنې د ښځو لپاره يو بد په شاتګ و) ٢۴، اګست ٢٠٠٩(اسوشيتيد پريس   68  
)٢٠، اګست ٢٠٠٩(اپور د امريکا د سفارت له خوا د افغانستان د ټاکنو په باب ر 69  

  70 د ټاکنو د خپلواک کميسيون بيانيه د ټګيو د کمولو او د هغو د کشف لپاره د اقداماتو په اړه
  71 د ټاکنو د خپلواک کميسيون بيانيه د ټګيو د کمولو او د هغو د کشف لپاره د اقداماتو په اړه

  72 مادي ۵٣ او ۵٢د ټاکنو د قانون 
ه  ماد۵۴د ټاکنو د قانون  73  
ماده ) ١ (۴٩د ټاکنو د قانون  74  

)٢٠٠٩، ٨د سپتمبر (د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي بيانيه  75  
د رايو  (١  په جلسه کی د ټاکنو خپلواک کميسون وويل چه د الندی ذکر شوو رايو مراکزو نتايج به قرنتين شی ٢٠٠٩ سپتمبر١٣ د 

 د  رايو ٣د  رايو مرکزونه او محلونه چه نوه خالص خو نتايج رارسيدلی او   ( ٢ه زياتی رايی يی ثبت کړی   څخ١٠٠٠مراکزونه چه د  
  76 مرکزونه چيرته د اچول شوی رايی شمير د رايی د پانو د شمير څخه زيات وو     

) ٢٠٠٩ سپتمبر، ١۶(د ټاکنو د خپلواک کميسيون مطبوعاتي وينا د ټاکنو د لومړنيو نتيجو د اعالن په باره کې  77  
http://www.iec.org.af 

 
  78 تر ټولو لومړی قضيې هغه دي، چې که چيرې ثابتې شي، کيدای شي د ټاکنو په نتيجو باندې زياته اغيزه وکړي

٢٠٠٩ -٩ -٨د ټاکنو د شکايتونو کميسيون پريکړه  79  
http://www.iec.org.af 

٢٠٠٩ -٩ -٨د ټاکنو د شکايتونو کميسيون پريکړه   80  
http://www.iec.org.af 

 
  81د ټګيو د کمولو او د هغو د کشف په باب د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون وينا 

82  
و نه شو کوالی چې د ټاکنو په ورځ د امنيتي خرابی وضعې له امله جنوب او د جنوب شرق ) یاين ډی آ(ملی ديموکراتيک انستيتيوت 

 ٢٢( وينا د افغانستان د ولسمشريزو او واليتي شوراګانو د ټاکنو په باب ئيتاين ډی آی د ټاکنو د مشاهدې ه. ځينې برخو ته والړ شي
)٢٠٠٩اګست،   

83  
. نمبر. د انتخاباتو د شکايتونو د کميسيون فيصله  

A-09-00-5033 et al (8 September 2009), http://www.ecc.org.af 
84 

 د کندهار واليت د شورابک او د ريگستان په ولسواليو کی د رايه يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی
ين بولدک په ولسوالی کی پد کندهار واليت د س.  شوی دیوی او رايه ورکونکی د رايه ورکولو سخه منعشک ډصنوقونه د شپی له خوا 

ی چی افغان ړد کندهار د شورابک په ولسوالی کی د بارز قبيلی مشرانو شکايت ک. ک شوی دیډته ګصندوقونه د جمهور ريس کرزی په 
رايه ورکونکی نه وو مگر د کندهار واليت د ارغستان په ولسوالی کی .  رايه اچولی دی23900ملی پوليسو د رايه صندوقونه ته 

ر ای پځتخاباتی مرکز د يو کانديد په کور کی ند کندهار واليت د سپين بولدک د ولسوالی د غازی عبداهللا خان ا .ويدیښک ډصندوقونه 
باتو تخاند کندهار واليت د سپين بولدک په ولسوالی کی رايه ورکونکی نه وو او د ا.  د رايه صندوقونه ورک شوی دی45ای شوی او ځ

ی شد کندهار واليت د سپين بولدک په ولسوالی کی مخکی له دی چی رايه ورکونکی مرکزونه ته را .يدیړک کډکارکونکو صندوقونه 
د  .لړک کډه ګټد کندهار واليت د سپين بولدک په ولسوالی کی يو کس صندوقونه د جمهور ريس کرزی په . ک شوی ووډصندوقونه 

د هلمند په واليت کی صندوقونه د يو کس  .ړیک کډه ګټه ولسوالی کی يو کس صندوقونه د داکتر عبداهللا په کندهار واليت د سپين بولدک پ
 وخت لپاره توقيف ډتخاباتو کارکونکی يی د يو لننار کی د افغان ملی پوليسو د اښگرگاه په ښد هلمند واليت دل. ک شويدیډپه کور کی 

د هلمند  .تخاباتو کارکونکو په سل گونو رايی شميرلی دینی مگر د اړکسانو رايه ورک 35ظاهرا . ړلک کډو چی صندوقونه څل تر ړک
ای ، د واليت څ د شميرنی  د رايی بکسونهه صندوقونو ته اچولی او مستقيما يیګټ ولسوالی ولسوال رايه د کرزی په دواليت د گرشک 
ک شوی او د ډی په کور کی ړصندوقونه د يو واليتی شورا د غد هلمند واليت د ناد علی په ولسوالی کی . ی دیړمرکز ته انتقال ک

ی او ړد هلمند واليت د ناوه په ولسوالی کی افغان ملی پوليسو يو اتخاباتی مرکز خپل کورته انتقال ک. . ای ته انتقال شوی دیڅشميرنی 
تخاباتو د ن زنانه مرکزونو نه وو د ا د رايه صندوقونه چی د8د زابل واليت د شهر صفا په ولسوالی کی .یړک کډصندوقونه يی 

ار کی د رايی صندوقونه ښ په ټد ارزگان واليت د ترين کو. ک شوی دیډتخابات پيل شی نکارکونکو په کورونو کی مخکی له دی چی ا
 رايی 36و ار کی د کانديدانو نماينده گانښد ارزگان واليت د ترينکوت په . ک شوی دیډد يو پخوانی حکومتی چارواکی په محل کی 

 رايی 2252شوی جمهور ريس کرزی  شميرلی دی ، مگر کله چی د ورزی په آخر کی د نماينده گانو په حضور کی رايی وشميرل
د ارزگان واليت د دهراود په ولسوالی کی افغان ملی پوليسو يو ورز وروسته د انتخاباتو نه پاتی . درلودی او همدا رنگه نورو کانديدانو

ته اچولی دی او د راپورونو له مخی د ارزگان د چوره په ولسوالی کی د رايی صندوقونه چی د واليتی شورا د انتخاباتو رايی صندوقونه 
 د هلمند واليت د لښکرګاه په ښار کی د ټاکنو د خپلواک کميسون کارمندانو د ځانګړو کانديدانو په ګټه .رايی درلودلی ورکی شوی دی
د زابل په واليت کی چارواکو او د ټاکنو د خپلواک کميسون کارمندانو د ځانګړو شورا واليتی کانديدانو په اکثره رايی پاڼی په نښه کړی، 

ګټه رايی پاڼی په نښه کړی او د اورزګان واليت د ترينکوټ په ښار کی د ټاکنو د خپلواک کميسون چارواکو رای ورکونکو ته رايی پاڼی 
. ګټه رايی پاڼی په نښه کړیندی ورکړی البته د ځانګړو کانديدانو په  

85  



21 

                                                                                                                                                  
يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی چه د غزنی واليت، اندړ ولسوالی د اکثره کليو څخه زيات شمير رايی 

د . شوی دیپه نفه شميرل  کرزی  د رائی25000  خو ژوند کویاوسيدنکی 1600 چه ده نانی په کلی کی چيری چه لکه. ترالسه شويدی
د پکتيا د .  ک شوی ووډندوقونو مخکی له دی چه  مرکزونه پرانستيل شی صغزنی په گيالن ولسوالی کی هم يو شمير د رائی اچونو 

نژدی يو کور ته  کړی او د رايی اچونی مرکز ته راغوندی د رايی پاڼی  نوماندو دووحاجی احمد خيل په ولسوالی کی  د واليتی شورا
د پکتيا د . ون درلودډ کی گو درغلي د اټکل له مخی پدغو وړاکنو خپلواک کميسون غټول ټ د .یړای کڅای پر څقونوکی  ندوصانتقال او

د پکتيا په شرنه ولسوالی کی ليدل شوی وو . ک شوی ووډ مخکی څاکنونه يو ورټول ټندوقونه د صپتان په ولسوالی کی هم د رای اچونو 
 د ورڅی په اوږدو .ی دهړو رائيه وکګ خل3038 ساعته ورسته داسی معلوميده چه گواکی 5ی وه او ړر که رائيه ورکها په سنتو 337چه 

رای ورکولو  څو ځلی  کارتونوپه درلودلو سره 5يو نفر د رای اچولو د ی  کی مرکز او هم په د.کی رايه اچونکی په بربنډه بڼه ليدل کيده
 مخکی څاکنونه  يو ورټول ټجانی خيل او د احمد خيل په ولسواليو کی د , پتان چمکنید پکتيا په واليت کی د دند . ی وړه کښه نپپانی 
او د پکتيا واليت د زورمت ولسوالی، د رايی اچونی د مرکزونو د بنديدلو تر مخه د ټاکنو د خپلواک کميسون چارواکو ک شوی ډندقونه ص

.ڼی په نښه کړید کرزی او شورا واليتی نمايندګانو ته اجازه ورکړه چه رايی پا  
86  

ينه د رای اچولو په ښڅد ننگرهار د چپرهار په ولسوالی که د چه  يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی
د ننگرهار واليت د . ی وړک کډه ټندوقونه د واليتی شورا د يو خاص نوماند به گصو دری ړاکنود خپلواک کميسون غټول ټمرکز کی د 

د لغمان واليت د . ندوقونو مهر و الک شکولی شوی وو او رای په کی اچول شوی وصار کی د رای اچولو په مرکز کی د ښل آباد په جال
 رايی اضافه کړی د ٣٠٠ کانديد په نفه واليتی شورا کارکونکو د يوی اکنود خپلواک کميسونټول  د ټمهترالم ولسوالی په کنده کلی کی

 واليت د اسمر په ولسوالی کی د رای ورکولو ړ د کن.  شوی ویثبت رای 400  ښڅو رايه ورکړی خو ١٠٠ی رونو له مخی يوازوراپ
او د غازی آباد په ولسوالی کی هم د جمهوری رياست د خاص نوماند . ه شوی ویښی د جمهوری رياست خاص نوماند ته په نڼپا
ه تش ووک  وو او د واليتی شورا گانو د نوماندو سندوقونډندوقونه ص  
87  

د کاپيسا د نجراب په ولسوالی د غازی جميل د رای اچونی په  چه  يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی
ندوق خپل صپه ولسوالی کی يو کس د رای اچولو  د کاپيسا واليت د کوهستان. ی وړک کډندوقونه يی صمرکز کی د نوماندو استازو 

ندوقونه په خپلو او د ولسمشر صد لوگر په پل علم سار کی د واليتی شورا نوماندو د رای اچولو . ړک کډه يی ټ او په خپل گکورته انتقال
ندوقونه صول د رای اچولو ټاو همدا شان د عبداهللا احمد زی د رای اچولو په مرکز کی د واليتی شورا يو نوماند . یړک کډکرزی په گته 

و د ړاکنود خپلواک کميسون غټول ټد لوگر په برکی برک ولسوالی کی او د کاپيسا په تگاب ولسوالی کی د . ی وړک کډپه دغه مرکزکی 
د کاپيسا د کوه بند ولسوالی په ارب . ی وړک کډندوقونه صان او د ولسمشر کرزی په گته د رای اچولو څواليتی شورا نوماندو د خپل 

ندوقونو د صپه ولسوالی کی دوه  د کوهستان. ماند د جعلی رايو په کار ولو تورن شوی وخيل او بولغين مرکزونو کی د واليتی شورا نو
د کاپيسا د نجراب ولسوالی په قازی عبدلجميل مرکز کی د . ل شوی وړی لخوا کورته وړاکنود خپلواک کميسون د يو غټول ټمرکز نه د 

ندوقونه ورک شوی و او سو ساعته وروسته صلسوالی کی يو شمير د لوگر واليت د چرخ په و. ه رای اچول شوی و ټولسمشر کرزی په گ
و د ولسمشر د يو خاص نوماند د ړاکنود خپلواک کميسون غټول ټد لوگر واليت په خوشی ولسوالی کی د . لک پيدا شوډخه  څد جعلی پانی

و لخوا د واليتی ړنود خپلواک کميسون د غاکټول ټندوقونو د صد لوگر په پل علم شار کی حينو . ی هسی په درلودلو سره تورن وړانگڅ
ندوقونو ته د واليتی شورا د صو ړاکنود خپلواک کميسون غټول ټد لوگر د هزره په ولسوالی کی د . ک شولډه ټشور د نوماندو په گ

ندوق د صد رای اچولو اوهم دا شان په همدی ولسوالی کی د واليتی شورا يو نوماند . د جعلی رای په اچولو کی تورن ووه نوماندو به نف
ار ولسوالی کی د رای اچولو يو ښد وردک واليت په ميدان .  رايی پکی واچول1800مرکز نه خپل کورته انتقال او د خپل حان په گته 

د وردک .  رايه د حامد کرزی په گته اچول شوی و80ل شوی و او ورسته داسی معلوم شو چی ړمنانو د تهديد لمخی تښمرکز د دولت د د
و د نه گدون سره سره ګاکنوته د خلټول ټپه دغه ولسوالی کی . ک شولډندوقونو د پوليس لخوا ص سيد آباد په ولسوالی کی د رای اچولو د

ندوقونه صخه څ د ولسمشر کرزی استازو د دوه مرکزونو PD/18د کابل شار په .  بيان شولکچه ړد کميسون لخوا د رای اچولو دير لو
. لړک کډندوقونه صو د ده کابل او گل خانه په مرکزنو کی ړار د کميسون غښد کابل په . لل شوړ بيرته راودوقونهنثک شوی ډانتقال او 

د پروان واليت، چاريکار . ندوقونو کی واچولصه رای اچونو ټ رايه د کرزی په گ70000ينو استازو د شپی لخوا څد کابل په واليت کی 
د لوګر په . د ټاکنو د خپلواک کميسون چارواکو د کرزی په ګټه رايی پاڼی په نښه کړیو کی ولسوالی، درايی ورکولو په بعضی مراکز

ازرا ولسوالی کی، د رايی په يوه محل کی، د شورا واليتی يوه کانديد او د هغه مسلح نفرو رايی پاڼی په نښه کړی، او د پنجشير په خنجی 
 . واليتی کانديدانو په ګټه رايی پاڼی په نښه کړیولسوالی کی د ټاکنو خپلواک کميسون چارواکو د شورا 
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 کی ساحوشش قلعه؛ لورمسی خيل؛ هوسا خيل او سلطان خيل په , په مرکزی زون د ورک واليت د سيد آباد په ولسوالی کی د هفته سيا
د ټاکنو : يادونه ( شویړلورکه  کا نديد ته رايه ندڅپه دغه ساحو کی  بل هي.  و کارولرايهه خپل ټ ولسمشری په گول رای اچونکو دټ

  )خپلواک کميسون رسمی نتايج
دوی عموما په ثبت يا نا ثبت شوی سالح سنبال وی:  سميز قومندانان چه د متنفز سړی په صفت په ټولنه کی مطرح دی 94  

  95 مادی ماتونه ده                   ۴٣ او ٣٨احو کی د ټاکل شوی مودی څخه وروسته د ټاکنو د قانون د  د رايی ورکولو په س
96 

يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی په پکتيا واليت د ګرديز په ښار کې د حامد کرزی پلويانو د خلکو لپاره 
 په ګټه رايه واچوي؛ په جنوب کې په هلمند واليت د لشکرګاه په ښا رکې د رمضان بشردوست ډوډۍ برابره کړې وه څو هغوي د ده

پلويانو کمپاين وکړ او ښځې يې رهبري کولې، په همدې ښار کې د واليتي شورا د يوه نوماند پلويانو د رايې اچونې د مرکز څخه بهر 
ی چارواکو د مشخصو نوماندانو د واليتي شورا لپاره کمپاين وکړ؛ او په کمپيان وکړ، د کندهار واليت د کندهار په ښار کې ښځينه رسم

 لشکرګاه کې د ډاکټر عبد اهللا او ډاکټر بشردوست او د واليتي شورا د يوه نوماند لپاره د رايې اچونې په مرکز کې کمپاين وکړ
97  

 واليت کې د خلکو يو لوی ګروپ د رايې اچونې د مرکز يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی د فارياب په
څخه بهر د مختلفو کانديانو پوسترونه ګرځول؛ د بلخ واليت مزار شريف په ښار کې د واليتی شورا د کانديدانو استازو د رايې اچونې په 

اسي ګوند پلويانو د مشخصو واليتي شورا د د فارياب په واليت کې محلي اربابانو، د شورا مشر او د سي. مرکزونو کې د ننه کمپاين کاوه
سمنګان واليت د ايبک په ښار کې د ډاکتر عبد اهللا پلويانو د دريو مرکزونو . نوماندانو لپاره کمپاين وکړ او رايه اچوونکې يې دې ته هڅول

 ګټه کمپاين وکړ؛ د همدې په نږدې کې کمپاين وکړ؛ د سرپل واليت د سوزمه قلعه ولسوالی کې حکومتي چارواکو د حامد کرزی په
کې د ساحې مدير د حامد کرزی په ګټه کمپاين کړی دی، د سرپل واليت ولسمشريزه کانديدانو د رايه ) خانيقا(ولسوالی په يوه مرکز 

 افغانيانو پورې نغدې روپۍ ورکولې چې د مشخصو ١٠٠ تر ۵٠اچوونکو لپاره ترانسپورتي وسيلې برابرې کړي او هغوي ته يې له 
ماندانو لپاره رايې وکاروينو  
98 

يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی د نورستان واليت په وامه ولسوالۍ کې مالتړو د رايه اچوونې په 
رزی لپاره؛ مرکزونو کې کمپاين کولو څو چې د يو ځانګړی نوماند د واليتی شورا د څوکۍ مالتړ تر السه کړي او همدارنګه د ولسمشر ک

د ننګرهار واليت د سره رود په ولسوالۍ کې د ولسمشر کرزی مالتړو د رايه اچوونې د مرکزونو د ننه کمپاين درلود، د ننګرهار واليت 
، د سره رود د ولسوالۍ د کوک خيل د رايه اچوونې په مرکز کې د ډاکټر عبداهللا عبد اهللا مالتړو د رايه اچوونې په مرکز کې کمپاين درلود

 شالونه د مجبور آباد د ښځينه د رايه اچوونې مرکز ته واستول څو چې ٣٠٠د ننګرهار د واليت په جالل آباد کې د واليتي شورا يو نوماند 
هغه ښځينه نوماندانو ته وويشل شي، د ننګرهار واليت د سره رود په ولسوالۍ کې په هغه مرکز کې چې د فقراهللا په ليسه کې وو د حامد 

تړو د حامد کرزی او د واليتی شورا د يو تن نوماند پوسترونه د رايه اچوونې د مرکز د ننه د ځان سره درلودل، د ننګرهار کرزی مال
واليت د سره رود په ولسوالۍ کې د رايه اچونې په يوه مرکز کې چې په دوه سرکه ساحه کې وو د ولسمشر کرزی مالتړو د رايه اچوونې 

د، د ننګرهار واليت د شيرزادو په ولسوالۍ کې د واليتي شورا د يو تن نوماند مالتړو او ډاکټر عبد اهللا عبد اهللا د مرکز د ننه کمپاين درلو
کمپاين کوونکي وليدل شول چې د کوټې خيل د رايه اچوونې د مرکز د ننه يې کمپيين درلود، د لغمان واليت د مهترالم بابا په ولسوالۍ کې 

مرکزې کې د ډاکټر عبداهللا عبد اهللا مالتړو د رايې اچوونې د مرکز د ننه کمپاين کولو او د نورستان واليت د د کوخيل د رايه اچوونې په 
  د رايه اچوونې په مرکزونو کې چارواکو د ولسمشر کرز ي لپاره کمپاين درلود٨پارون په ولسوالۍ کې په 

99  
) ٢٠٠٩ سپتمبر، ١۴ - اګست٢٣( په اړه د شکايتونو د ارزونې لنډيز د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون د رايو اچوونو او رايه شميرنې
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 ٣٠٠يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی د ننګرهار واليت په جالل آباد کې د واليتي شورا يو تن نوماند 
)ئپورته يې وګور(ونه د رايې اچوونې يو مرکز ته واستول څو چې ښځينه رايه اچوونکو ته وويشل شي دانې شال  

101  
يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی د نيمروز واليت د زرنج په ښا رکې د حامد کرزی د پوسټرونو سره  

.کيکونه او ګرم خواړه ويشلنقليه وسيلې وليدل شوې چې خلکو ته يې بسکيټ،   
102  

يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی د فارياب واليت په پشتون کوټ ولسوالۍ کې د نوماندانو استازو رايه 
رباغ په ولسوالۍ کې د سمنګانو واليت د خرم واس. اچوونکو ته الرښوونه کوله چې د واليتي شورا د يو ځانګړی نوماند لپاره رايه ورکړي

د يو تن محلي قوماندان او د ټاکنو د خپلواک کميسيون چارواکو رايه ورکوونکو ته الرښوونه کوله چې د واليتي شورا او جمهوری 
رياست د يو ځانګړی نوما ند لپاره رايه ورکړي، د فارياب واليت په پشتون کوټ ولسوالۍ کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون چارواکو د 

ندې څخه د واليتی شورا د يو ځانګړی نوماند لپاره د رايو پاڼې په نښه کړې وي، د فارياب واليت د خواجه سبزپوش په ولسوالۍ کې د وړا
، هغوي )پخوانی قوماندان(ټاکنو د خپلواک کميسيون چارواکو رايه اچوونکو ته الرښودنه کوله چې د يو خاص نوماند لپاره رايه ورکړي 

وونې د پردې تر شا والړو او د هغوي له خوا يې رايې واچولې چې دغه شخص د واليتی شورا د نوماند سره تړاو درلود، پخپله د رايه اچ
همدارنګه يو پخوانی د سيمې قوماندان هم ليدل شوی دی چې رايه اچوونکو ته يې الرښودنه درلودله، د بلخ واليت د مزار شريف په ښار 

رواکو رايه ورکوونکو ته وويل چې يو ځانګړی نوماند ته رايه ورکړي او د فارياب واليت د غورماچ په کې د ټاکنو د خپلوا کميسيون چا
ولسوالۍ کې د نوماندانو استازي، نورو رايه ورکوونکو او غير مسوولو کسانو رايه ورکوونکو ته الرښوونه کوله او د ټاکنو خپلواک 

کو ته يې د يو ځانګړی نوماند لپاره د رايه اچوونې د پردې ترشاره مشوره ورکولهکميسيون ځينې چارواکي وليدل شول چې رايو ورکوون  



23 

                                                                                                                                                  
103  

يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی د کندهارو اليت د سپين بولدک په ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او ملي 
 واليت د کندهار په ښار کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون ښځينه چارواکو پوليسو خلک تهديدول څو حامد کرزی ته رايې ورکړي، د کندهار

بې سواده ميرمنې دې ته هڅولې چې عبد اهللا عبد اهللا ته رايې ورکړي، د کندهار واليت د کندهار په ښار کې سرحدي پوليسو رايه 
ی په ولسوالۍ کې ملي پوليسو او د ټاکنو د ورکوونکو ته الرښوونه وکړه چې حامد کرزی ته رايه  ورکړي، د کندهار واليت د ژيړ

د . خپلواک کميسيون چارواکو په واليتي مرکزونو کې رايه ورکوونکي دې ته راوبلل چې د واليتي شورا يو نوماند ته رايې ورکړي
ی ته رايې ورکړي، کندهار واليت د ريګستان په ولسوالۍ کې افغان سرحدي پوليسو رايې ورکوونکو ته الرښوونه درلودله چې حامد کرز

د کندهار واليت د شورابک په ولسوالۍ کې افغان سرحدي پوليسو رايه ورکوونکو ته الرښوونه کوله چې حامد کرزی ته رايه ورکړي، د 
مد ارزوګان واليت د ترينکوټ په ښار کې يو تن دولتی چارواکي او د يو تن واليتي شورا د نوماند نماينده رايه ورکوونکو ته وويل چې حا

کرزی او يو تن د واليتی شورا نوماند ته رايې ورکړي، د ارزوګان واليت د دهراود په ولسوالۍ کې يو تن دولتي چاروکی رايه 
ورکوونکو ته هدايت وکړ چې ډاکټر عبد اهللا عبد اهللا ته رايې ورکړي، د اروزګان د واليت د چوره په ولسوالۍ کې ملي پوليسو رايه 

امد کرزی ته رايې ورکړي ،او نيمروز واليت د دالرام په ولسوالۍ کې يو تن د واليتي شورا نوماند د لنډ وخت ورکوونکو ته وويل چې ح
 لپاره د پوليسو له خوا په دې وجه ونيول شو چې رايه ورکوونکو ته يې مشوره ورکوله چې ډاکټر عبد اهللا عبداهللا ته رايې ورکړي

104  
 خپلواک کميسيون نوټ کړی چه د بغالن په واليت کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون چارواکي د رايې يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د

اچوونې د پردې تر شا والړل څو رايه ورکوونکي دې ته راوبولي چې ډاکټر عبد اهللا عبد اهللا ته رايې واچوي، د کندز واليت د کندز په 
ښودنه وکړه چې ډاکټر عبد اهللا عبد اهللا ته رايه ورکړي، د کندز واليت د کندز په ښار کې يو تن دولتی چارواکي رايه ورکوونکو ته الر

ښار کې يو تن محلي قوماندان رايه ورکوونکو ته الرښوونه وکړه چې ډاکټر عبد اهللا عبداهللا ته رايې ورکړي، د بدخشان واليت د دره ايم 
نيت لپاره ځای پر ځای کړای شوی و، د منجی په کلی کې يې رايه په ولسوالۍ کې هغه ملي پوليس چې د رايه اچوونې د مرکز د ام

ورکوونکی ووهل او د دې لپاره يې وګواښل چې حامد کرزی ته رايی ورکړي، د بدخشان واليت د خاش په ولسوالۍ کې هغه پوليس چې 
يې رايه ورکوونکی ووهل څو هغوي تر د رايه اچوونې د مرکز د امنيت د ساتنې لپاره ځای پر ځای کړای شوی وو د ډارکن په کلی کې 

د بدخشان واليت د کشم په ولسوالۍ کې يو محلي قوماندان خلکو ته الرښودونه وکړه . تهديد الندې راشي او حامد کرزی ته رايې ورکړي
نۍ غړی خلک چې ولسمشر کرزی ته رايې ورکړي د بدخشان واليت د جرم په ولسوالۍ کې د چنګ په کلی کې د پارلمان د يو تن د کور

په دې وګواښل چې حامد کرزی او د واليتی شورا يو ځانګړی نوماند ته رايې ورکړي، د بغالن واليت د دهانه غوري په ولسوالۍ کې يو 
 تن محلي قوماندن د خپلو وسله والو کسانو سره خلک وډارول چې ډاکټر عبد اهللا عبد اهللا ته رايې ورکړي

105  
ول ټ د کنر واليت په مرکزکی يو زيات شمير د نوماندو استازو د  حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړیيوناما او د افغانستان د بشري

د ننگرهار واليت د سرخرود د . ه وکارویټوونه کوله چه خپله رايه دخاص نوماند په گښاکنی د کارکوونکو په حضور کی خلکو ته الرټ
 .یړوونه کوله چه جمهرريس کرزی ته رايه ورکښو ته الرګ کرزی پلويانو خلولسوالی کی د فخراهللا د ليسی د تاکنو په مرکز کی د

دننگرهار واليت د حصارک او سرخرود د ولسواليود کوشکک په مرکز کی د واليتی شورا يوه نوماند دخپلو وسله والو په مرسته خلگ 
اکنو کارکوونکو خلکو ته ټول ټتخاباتی مرکز کی د د ننگرهار واليت دسرخرود د ولسوالی د غوچک په ان. تهديدول چه دته رايه ورکری

د ننگرهار واليت د کامی په ولسوالی کی دواليتی شورا کانديد او د هغه .یړالرشوونه کوله چه د واليت شورا يوه کانديد ته رايه ورک
ا کانديد خلگ تهديدول چه دته رايه د نورستان واليت د ويگل په ولسوالی کی دواليتی شور. یړوسله والو خلگ تهديدول چه دته رايه ورک

دکنر واليت په اسعدآبادکی دانتخاباتو کارکوونکی ديوه واليتی شورا د کانديد د پلويانو په واسطه ووهل شول او ددوی د رايه .ورکری
 ورکوونکو د ثبتولو کارتونه يی واخيستل

106  
کابل واليت د قره باغ دباغ علم د حاجی خليل د کور په مرکز کی  د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی

 رايه  کاوهښښدکابل واليت د قره باغ ولسوالی په سنگ سبز کی د انتخاباتو يوه کارکوونکی کو.  وونه کولهښو ته الرګيوه کس خل
 د قشقار جومات ، داد مست ، پغمان قشنگ د کابل واليت د مير بچه کوت ولسوالی .یړ چه عبدهللا عبدهللا ته رايه ورکورکونکی و هڅوی

يو رايه ورکونکوته هدايت ورکاو چه داکتر عبداهللا عبداهللا او بعضی ړمتوسطه او قلعه ملک لمرنی مکتب په مرکزونو کی د شورا غ
 مسول خلگ تهديدول کی د جمهور ريس کرزی د کمپاين)  10پی دی ( ار په لسمه ناحيه ښد کابل  .یړواليتی شورا کانديدانوته رايه ورک

د کابل واليت د شکردری د ولسوالی  د بهزادی کلينيک ، کالی و زير،دره شکر د ليسی ،شاه مردان او دشکر . یړ رايه ورک کرزی تهچه
 ته دری د ليسی په مرکزونو کی د داکتر عبدهللا عبدهللا استازو، بعضی مشرانو او د انتخاباتو کارکوونکو خلگ تهديدول چه عبدهللا عبدهللا

د  .د کابل واليت د کابل په شارکی د انتخاباتو کارکوونکو خلگ تهيديدول او د  بعضی کانديدانو په گته يی هدايت ورکاوه. یړرايه ورک
د کاپيسا . یړ فاميلی د ليسی  په مرکز کی د ليسی کارکوونکی خلک تشويقول چه کرزی ته رايه ورک500ار د ښکابل واليت د کابل 

د جمهوری رياست کانديد د واليتی شورا . د ولسوالی کی د واليتی شورا کانديد خلک ی تهديد ول چه د ته رای ورکیواليت په کوبن
ونه کوله چی يوی زنانه ښوته الرګلو کسانو خله واد کاپيسا واليت د نجراب په ولسوالی کی زينو مرکزونوته نژدی وسل .استازی تهديدول
و ته ګد پروان واليت د سالنگ په ولسوالی کی د باغ ميدان په مرکز کی يو مرکزی کارکونکی خل. یړ کانديدی ته رای ورکادواليتی شور

د پروان واليت د سرخ پاسا په ولسوالی کی يو قوماندان او د هغه کسانو خلک په .یړونه کوله چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورکښالر
 وسلی تهديدول

107  
 د سمنگان واليت د خرم او سارباغ ولسوالی کی د يو محلی قوماندان و د خپلواک کميسيون نوټ کړیيوناما او د افغانستان د بشري حقون

د . یړ واليتی شورا او جمهوری رياست کانديد ته رايه ورکځانګړیونه کوله چی ښ کارکونکو رايه ورکونکو ته الرو او د انتخاباتپلويانو
د بلخ واليت د . ه رايه وکارولیټاباتو کارکونکو د يو خاص واليتی شورا کانديد په ک په ولسوالی کی د انتخټتون کوښفارياب واليت د پ

ټاکنو د فارياب واليت د غورماچ په ولسوالی کی د . یړ چی رايه ورکهواوته هدايت ورکګکارکونکو خلټاکنو ار کی د ښمزار  په 
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د کندز په واليت کی د اتخاباتو . یړص کانديد ته رايه ورکونه کوله چی يو خاښوته د پردی شاته الرګکارکونکو په انفرادی شکل خل

د ننگرهار واليت د . یړکارکونکو بيسواده رايه ورکونکو ته ويل چی جمهور ريس کرزی او بعضی واليتی شورا کانديدانوته رايه ورک
وله چی د واليتی شورا يو کانديد ته سرخ رود ولسوالی د غوچک د رايه ورکولو په مرکز کی د اتخاباتو کارکونکو خلکو ته الرشونه ک

 رايه ورکونکی تشويق کول چی داکتر عبداهللا عبداهللا ته ښځينهزنانه کارکونکو ټاکنو د کندهار واليت د کندهار په شار کی د . یړرايه ورک
 شکر دره د ليسه په د کابل واليت د شکر دره ولسوالی د بهزادی کلينيک،قلعه وزير، دره شکر ليسه ، شاه مردان ، .یړرايه ورک

کارکونکو په قلعه نظر او محمد آصف مايل د ټاکنو ار کی د ښد کابل واليت د کابل په .  تهديدولګکارکونکو خلټاکنو مرکزونوکی د 
د پروان واليت د سرخ پارسا ولسوالی د . یړ چی بعضی کانديدانوته رايه ورکه تهديدول او هدايت ورکاوګمکتب په مرکزونوکی خل

یړونه کوله چی خپلی رايه داکتر عبداهللا عبداهللا ته ورکښوته الرګروف شهيد د مدرسی په مرکز کی د انتخاباتو کارکونکو خلعبدال  
108  

وته ګار کی يو حکومتی چارواکی خلښ د کندز واليت د کندز په يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی
د بدخشان واليت د دره ايم ولسوالی د مونجی په کلی کی د افغانستان ملی پوليس . یړاهللا عبداهللا ته رايه ورکونه کوله چی داکتر عبدښالر

د بدخشان واليت د خاش . یړی چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورکړ وهلی او تهديد کګچی د مرکزونه د ساتلو وظيفه درلوده خل
ی چی جمهور ريس ړ وهلی او تهديد کګيس چی د مرکزونه د ساتلو وظيفه درلوده خلولسوالی د درکين په کلی کی د افغانستان ملی پول

تخاباتی مرکز کی يو حکومتی کارکونکی زنانه رايه ن واليت په اسعد آباد کی د زنانه چارو د رياست په اړد کن .یړکرزی ته رايه ورک
ندهار واليت د سپين بولدک په ولسوالی کی حکومتی  د ک .یړورکونکی تشويقول چی يو خاص واليتی شورا کانديد ته رايه ورک

 ليدونکی او د 5افغان سرحدی پوليس . یړکارکونکو او افغان ملی پوليسو رايه ورکونکی تهديد ول چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورک
د کندهار واليت د کندهار په . ونيول د لند وخت لپاره ړکانديدانونه نماينده گان کله چی دوی د صندوقونه د دکه ولو په باره کی شکايت وک

د کندهار واليت د زيری ولسوالی کی . یړوله چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورککونه ښوته الرګار کی د افغان سرحدی پوليسو خلښ
 او شورابک په د کندهار واليت د ريگستان. یړونه کوله چی د واليتی شورا کانديد ته رايه ورکښافغان ملی پوليسو رايه ورکونکوته الر
ار کی ښد ارزگان واليت د ترينکوت په .یړونه کوله چی جمهور ريس کرزی ته ورکښوته يی الرګولسواليو کی افغان سرحدی پوليسو خل

د ارزگان واليت د چوره په ولسوالی کی افغان ملی . یړونه کوله چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورکښيو حکومتی چارواکی زنانوته ال
تخاباتی ند پروان واليت د سالنگ په ولسوالی کی د باغ ميدان په ا. یړونه کوله چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورکښوته الرګپوليسو خل

یړونه کوله چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورکښوته الرګمرکز کی يو حکومتی چارواکی خل  
109  

ار، ريگستان او شورابک ولسواليو کی ښندهار واليت د کندهار د  د کيوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی
د ارزگان واليت د چوره په ولسوالی کی افغان . یړونه کوله چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورکښوته الرګافغان سرحدی پوليسو خل

اود په ولسوالی کی يو حکومتی د ارزگان واليت د دهر. یړونه کوله چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورکښوته الرګملی پوليسو خل
ړونه کوله چی داکتر عبداهللا عبداهللا ته رايه ورکښچارواکی خلکوته الر  

110  
د بيطرفی اساس په دغه متن کی داسی تعريف شوی چی حکومتی چارواکی خپلی دندی په مکمله بيطرفی په شمول ددی چی دولتی 

، کال د می د 2009 ماده او جمهوری رياست د 50 افغانستان د اساسی قانون د. منابعی د يو خاص کانديد په کته وانچوی سر ته ورسوی
 مياشتی اعالميه په اتخاباتو کی د حکومتی چارواکو د نه مداخلی په هکله وگوری

111  
نی  د فارياب واليت د خواجه سبز پوش په ولسوالی کی يو پخوايوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی

د سمنگان واليت د خورم او سارباغ په ولسوالی کی د يو . هوته يی د انتخاباتی مرکز په دننه کی هدايت ورکاوګقوماندان ليدل شوی چی خل
د کندز واليت د . رايه ورکونکو ته د يو خاص واليتی شورا او د جمهوری رياست د کانديد په گته هدايت ورکاووپلويانومحلی قوماندان 

د بدخشان واليت د کشم په ولسوالی .یړوته هدايت ورکاوو چی داکتر عبداهللا عبداهللا ته رايه ورکګمرکز کی يو محلی قوماندان خلکندز په 
د بغالن واليت د دند غوری په ولسوالی کی يو . یړکی يو محلی قوماندان خلکوته هدايت ورکاو چی جمهور ريس کرزی ته رايه ورک

د ننگرهار واليت د سرخ رود او . یړ يی تهديد وول چی داکتر عبداهللا عبداهللا ته رايه ورکګوالو خلمحلی قوماندان او د هغه وسل
د ننگرهار واليت د . یړ تهديد وول چی دته رايه ورکګحصارک په ولسواليو کی يو د واليتی شورا کانديد او د هغه وسلوالو کسانو خل

 د کاپيسا واليت د نجراب په ولسوالی کی وسله والو کسانو د.رکونکی يی تهديد وولکامه په ولسوالی کی د واليتی شورا کانديد رايه ک
د پروان واليت د سرخ پارسا په . یړوته يی هدايت ورکاو چی يو زنانه واليتی شورا کانديد ته رايه ورکګتخاباتی مرکزونه ته نژدی خلان

یړهديدول چی يو خاص کانديد ته رايه ورک تګولسوالی کی يو محلی قوماندان او د هغه وسله والو کسانو خل  
112  

يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی چه د کاپيسا واليت د کوهستان اول او کوهستان دويم او محمود راقی 
 ولسوالی او د لغمان واليت د الينګار له ولسوالی څخه شکايتونه رسيدلی دی

113  
 د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی چې د کابل واليت د سروبی په ولسوالی کې د قلعه کالن د مسجد په يوناما او د افغانستان

دغه . رايه اچونې مرکز کې رايه اچوونکو څو ځله د څو مشخصو نوماندانو په ګټه چې د واليتي شورا لپاره نوماند و، رايه اچول شوې ده
 په لومړنی ښوونځي مرکز کې، د دارای مسجد په مرکز، د هودخيلو د نجونو د منځنۍ کار د شهرک سروبی کلينيک مرکز د شهرک

ښوونځی مرکز د غازی اهللا يار د مسجد په مرکز، د شير خان مسجد په مرکز د تورکاڼي ملک کريم په مرکز کې شوی دی؛ د خاک جبار 
و زندان ولی خان د منځځنی ښوونځی به مرکز کې رايه په ولسوالی کې، د کابل واليت د ملنګ شاه رسول په رايې اچونې مرکز، ا

اچوونکو څو ځله خپل کارتونه کارولی دي، د کاپيسا واليت په محمود راقی ولسوالی کې د زراعت په رايې اچونې مرکز کې رايه 
ا واليت د کوهستان اول او اچوونکو څو ځله د مشخص نوماند په ګټه چې د واليتي شورا لپاره کانديد و، کارتونه کارولی دي؛ د کاپيس

محمود راقي په ولسواليو کې رايه اچوونکو سره څو کارتونه موجود وو او هر ځلې يې له ګوتو څخه د تېلو په ذريعه د رنګ د پاکولو 
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وړی دي، وروسته بيا رايه اچولې ده؛ د کوهستان دويم ولسوالی کې د  واليت د چارواکو د کورنۍ غړي څو ځلې د رايې اچوونې لپاره را

دې ښځينه غړو خپلو ګوتو څخه رنګ پاک کړی وو او بيا يې رايه اچولې ده؛ د لوګر واليت د محمد اغا ولسوالی کې رايه اچوونکو څو 
ځله د سهاک ستانکزی په ګټه څو ځلې خپل کارتونه کارولی دي؛ په جنوب شرقي برخه کې د سيد کرم په ولسوالی کې، د پکتيا واليت د 

په شرقي برخه کې، په سنګر، وارنتا او سخره . س مرکز ويلی دی چې ځينې رايه اچوونکو څو څو کارتونه درلودلظاهر خان هاو
مرکزونو کې د الينګار ولسوالی او د لغمان واليت د قرغه ای ولسوالۍ، د شهيدانو او کاکاس په مرکزونو کې شک شوی و چې رايه 

ګرهار واليت په بټې کوټ ولسوالی کې رايه اچوونکي د واليتي شورا لپاره ډيروو اچوونکو څو ځلې خپل کارتونه کارولی دي، د نن
کله چې د رايه اچوونکو د ثبت پاڼې وکتل شوې څرګنده شوه چې په يوه ثبت کارت ) ١٣٠٠(او د ولسمشريزو ټاکنو لپاره کم وو ) ٢٨٠٠(

 باندې څو ځله رايې اچول شوې وې
114  

ونو خپلواک کميسيون نوټ کړی چه د پنجشير واليت په خنج کې يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د يوناما او د افغانستان د بشري حق
خپلواک کميسيون ډير کم شمير ښځې ليدلی دي چې د رايې اچونې لپاره راغلې دي، سره د دې چې د رايې اچونې د مرکز په مجله کې 

که څه .  ښځې په دريو ساعتونو کې ښوولې دي٢٠٠ت د خنجو په سيمه کې ډيرې ښيې نتيجې ښودل شوې دي؛ دې مجلې د پنجشير والي
 تنه نفوس اوسي؛ د پکتيا واليت د ګرديز په ښار کې د منګلو د قوم له يو شمير ٢۵٠هم راپورونه وايې چې د خنجو په کلی کې نږدې 

  د خپلو کورنيو د ښځينه غړو لپاره رايې اچويخلکو سره د رايې اچونې د ثبت ځينې کارتونه ليدل شوی او هغوي ويلی دي چې دوی يې
115  

يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون نوټ کړی چه د پکتيا واليت د ګرديز په ښار کې يو شمير نجونې د رايې اچونې 
ې شوی دي ځکه چې حملې کيدلې؛ د په مرکزونو کې ليدلی دي؛ د غزی واليت د ارجستان په ولسوالۍ کې رايې د نورو کسانو لپاره اچول

 ثبت کارتونو څخه استفاده شوې ده او د دې واليت د احمد اباد په ولسوالی کې  ١٠۵٠پکتيا واليت د سيد کرم په ولسوالۍ کې د ښځو له 
 کورنيو نارينه غړی ليدل شوی دي چې د خپلو ښځينه غړو په استازيتوب رايې واچوي

116  
ي حقونو خپلواک کميسون په نښه کړی چه د کابل واليت د ده سبز په ولسوالۍ کې د کوشي، باچا صاحب، باچا يوناما او د افغانستان د بشر

د کابل واليت د چاراسياب ولسوالی د خيراباد، برج برق . صاحب لومړنی ښوونځی په مرکز کې د نورو کسانو لپاره رايې اچول شوي دي
د کاب لواليت د بت . ې د رايې اچونې په مرکزونو کې د نورو لپاره رايې اچولې شوي ديمسجد، قلعه نعيم او د ماللۍ شهيدې په لسيه ک

خاک په ولسوالی کې د پارلمان غړو د ثبت کارتونه غونډول او هغه يې د واليتي شورا د مشخصو نوماندانو په نوم نښاني کول، د کاپيسا 
ه خوا د نورو لپاره رايه اچولې شوې ده، د همدې واليت د کوه بند په واليت په محمود راقي ولسوالی کې د واليتی شورا د نوماند ل

ولسوالی کې هم د نورو لپاره رايې اچولې شوې دی؛ د کاپيسا واليت د کوهستان او محمود راقي په ولسواليو کې د نورو لپاره د رايې 
يدلی دیاچونه ليدلې ده؛ د پنجشير واليت د دورنما په ولسوالۍ کې هم دغه عمل سرته رس  

117  
په بدخشان او تخار واليتونو او د بغالن واليت د پلخمری په ښار کې، ماشومان د نجونو په ګډون ليدل شوی دي چې رايې اچولې دي 

  او نورلخوا نوټ شوی کتونکورسمید څرنګه چه 
118 

وارنتا او سخره په مرکزونو کې او د قرغه ای  يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون له خوا د الينګار ولسوالی د سنګر، 
د ننګرهار واليت د جالل آباد په ښار کې . ولسوالی د شهيدانو او کاکاس په مرکزونو کې ماشومان د رايې اچولو په حال کې ليدل شوی دي

 ٪ رايه اچوونکی ۴٠ی کې نږدې د کنړ واليت د اسعد اباد واليت په ولسوال. دوه تنه ماشومان د رايې اچونې په حال کې ليدل شوی دي
ماشومان وو همدارنګه مشاهده کوونکو د ننګرهار واليت د دره نور او بهسود ولسواليو کې په ځينې مرکزونو کې ماشومان د رايې 

 اچونې په حالت کې ليدلی دي
119  

ايه اچونې مرکزونو کې ډېر شمير ماشومان د د يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون له خوا د کاپيسا واليت به زياتو ر
رايې اچونې په حال کې ليدل شوی دی، د کابل واليت د قره باغ په ولسوالی کې دری ښځينه ماشومانو کوښښ کاوه چې رايې واچوي، د 

او هر ځل يې د خپلې کابل په ښار د خيرخانې په ساحه کې د غالم حيدر خان په ښوونځی کې يوه تن ځوان هلک څو ځله رايې اچولې دی 
 حوزه کې رايې اچولې دي؛ د پروان واليت په ٩ګوتې څخه رنګ پاک کړی دی، د کابل په واليت کې څلورو تنو ماشومانو د پوليس په 

 مختلفو ولسواليو کې ليدل شوی دی چې زيات شمير رايه اچوونکی ماشومان وو
  120  د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ راغلیپه ځينو مواردو کې دغه ستونزې د دې باعث شولې چې د رايو

 ی د کمپاين په دوره کی د بيان د آزادی په هکله د بشر د حقوقو د خپلواک کميسون او يوناما دړد زياتو معلوماتو لپاره مراجعه وک 121
  پور تها گد رسياسی حقونو

122   
  ٢٠٠٩ اګست ١٣د رسنيو د نظارت پروژه اکنود خپلواک کميسون ټول ټ

123   
 18 August 2009کترونيکی او چاپی رسنی د کاری قوانينو څخه په سر غړونی باندی تورنه وی د رسنيو د کميسيون د پچارواکو ال

مادی وايی چه نه يوازی نوماند مکلف دی چه د  ۶ د  اکنود خپلواک کميسونټول ټ په هکله د تنطيمجوړولو او ډليز رسنيو د فعاليت د 
نی هم د کانديدانو د فعالتونو، د نتايجو اعالن او نشر يا د نظر پوښتنی د سروی د پوښښ څخه منع مبارزی څخه ډډه وکړی بلکه رس

   شويدی
124  
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