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1 
 

 
 مهم لنډيز .1

 
کال د اکتوبر مياشتې د  ۲۰۱۳هيآت  د   ميد داي OSCEاو د ټاکنو د خپلواک کمسيون د غوښتنليک افغانستان د د 

کال  ۲۰۱۴له خوا د  (ODIHR)ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCEد  پريکړې پر اساس   ۱۰۹۴
نيټې د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو د ټاکنو څخه د افغانستان د حکومت او نړيوالې ټولنې   ۵د اپريل د مياشتې د 

د مالتړ  لپاره د ټاکنو يو حمايوي ټيم واستوول شو.  د دغه ټيم هدف دا و تر څو د ټاکنو د پروسې په هکله  د ټاکنيزو هڅو
يو ريپوټ چمتو کړي چې پکې حکومت ته د ټاکنو څخه په وروسته موده کې د اصولو د تطبيق  او د راتلونکو ټاکنو په 

حقوقي چوکاټ د  بهبود په اړه يو لړ سپارښتنې هم  شاملي دي. د  تر سره کولو او اجراآتو کې د ښه والي او د افغانستان د
کال د جمهوري رياست د ټاکنو څخه را پديخوا دا پنځم ټيم دی چې  ۲۰۰۴بن د موافقتنامې نه وروسته په افغانستان کې د 

انستان ته استول افغ موخهد ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې لخوا د  ټاکنو څخه د مالتړ په   OSCEد 
 کيږي.

 
کال د مارچ د  ۲۰۱۴د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې د ټاکنو حمايوي ټيم افغانستان ته د OSCE د 

تنه  ۱۵ګډون کونکو دولتونو څخه  ۱۳کې د  OSCEنيټه واستول شو چه په لومړي مرحله کې په  ۵مياشتې په 
کارپوهانو په لرلو  ۹ندې د غمجنې حملې څخه ورسته د ټاکنو حمايوي ټيم د کارپوهان شامل و. په کابل سريناهوټل با

د   و په وجه بيا ورسته دغه ټيم خپل فعاليت بند کړ.لجې د نه لريخو د بود نيتې پورې فعاليت درلود، ۳۱سره د جوالی تر 
مونو په منظم ډول د ټاکنو د ټي د ادارې د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو OSCE ټيمونو د ليږلو په وخت کې د

نکو، امنيتي او دولتي چارواکو او رسنيو سره  ناستې درلودې. دغه وکميسيون له مقاماتو، کانديدانو، سياسي ګوندنو، څار
راز دې ټيم له نړيوالو همکارانو سره چې په کې اوږد مهاله بسپنه ورکونکي، ديپلوماتيکه ټولنه او نړيوال څارونکي 

  غونډي هم درلودې. ،ل وسازمانونه شام
 

ټاکنې د افغانستان په تاريخ کې د يوې مهمې پيښې په حيث په پراخ ډول وکتل شوې چې په سولييز ډول د   کال ۲۰۱۴د 
 کې زمينه برابره کړه. درشلقدرت د ليږد لپاره يی د نړيوالو ځواکونو د وتلو په 

ع او مناسب چوکاټ دی خو د اساسي قانون ځنې احکام د د ټاکنو لپاره يو جام ،پداسې حال کې چې د ټاکنيز چوکاټ
کال کې د ټاکنو د دوو قوانينو تصويب د ټاکنيز چوکاټ د بهبود په اړه يو  ۲۰۱۳نړيوالو معيارونو سره سمون نه لري. په 

ن د لوی ګام و ځکه مخکينۍ ټاکنې به د جمهور رييس د فرمان په واسطه تر سره کيدې. پداسې حال کې چې نوي قانو
OSCE ځنې احکام د نړيوالومعيارونه سره سپارښتنې عملي کړې خو  او بشري حقوقو د ادارې د ډيموکراتيکو بنسټونو

سمون نه لري.  د قانوني ميعاد څخه وروسته د ځنې کليدي مقرراتو تصويب د ټاکنيزو همکارانو د ټاکنو په اصولو باندې 
همکارانو لخوا د ټاکنيز چوکاټ په مناسب ډول تطبيق کول چې په پخوانيو  د پوهيدو مخه ونيوله. برسيره پردې د ټاکنيزو

 ال هم بشپړتيا ته اړتيا لري. ،ټاکنو کې به هم ستونزمن وو
 

د حقوقي او بنسټيزو کمښتونو سره سره د کانديدانو د ثبت پروسه جامع وه او رايه ورکونکو د ټاکنو په ورځ د خپل په 
يو اچونه په ښه توګه تر سره کړه. د ډيرو محدوديتونو سره سره ټاکنيز کانديدان مجبور وو زړه پورې کانديد لپاره د را

( يا د ګوتې چاپ) او مالي بسپنه تسليم کړي. د واليتي شورا کانديدانو ته د  چې د خپلو پلويانو د السليکونو لست
ونشوای  د ټاکنو خپلواک کميسيون دې.تحصيالتو شرط ايښودل شوي و چې  په غير متناسب ډول ميرمنې ترې متاثره کي

 کوالی چې  د کانديدانو د رد  د داليلو په هکله پوره معلومات ورکړي. 
  

واليتي دفترونه، د رايو اچونو د مرکزونو  مديران،  غه کميسيوند، او د ټاکنو خپلواک کميسيوند ټاکنو  په ادراه کې د 
پداسې حال کې چې ټاکنيز حقوقي چوکاټ د تعيناتو او مقرريو په هکله  او د رايو اچونو د مرکزونو کميسيونونه شامل و .

د پخوانيو سپارښتنو سره سم يو شفاف او جامع ميکانيزم  او بشري حقوقو د ادارې د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد 
د ټاکنو  رګند کړ.د کميشنرانو د استقالليت په هکله شک څ د ټاکنو خپلواک کميسيونبيانوي خو ځني ټاکنيزو همکارانو 

په ځنې ټاکنيزو کړنو کې شفافيت نه درلود خو شکايتونو ته يي قانع کونکي ځوابونه وويل او بيا  خپلواک کميسيون
ورسته په خاصه توګه د جمهوری رياست د ټاکنو په دوهم پړاو کې اصالحات پکې راغلل. د نړيوالې ټولنې پرله پسې 

                                                           
 غه ريپوټ انګليسي نسخه يوازنی رسمي سند دی. غير رسمي دري اوړپښتو ژباړې يې هم موجودې دي.د د 1

 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
لخوا د تيرو ټاکنو څخه  د ټاکنو خپلواک کميسيون اسنادو تيارول، او دغه راز د  مالتړ، په خپل وخت سره د ستراتيژيکو

کال د ټاکنو په هکله يې د ټاکنو د ادارې سره په چمتو والي کې مرسته  ۲۰۱۴د تجربو زده کړه ټول هغه څه وو چې د 
 وکړه. 

 
لو په مرکز کې حاضر وي او بايد د هويت د رايه اچوونکو ثبت يو فعاله پروسه ده او رايه اچونکي بايد د رايې ورکو

کلونو کې د رايه ورکونکو لپاره د ثبت د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۳اسناد ښکاره کړي تر څو د رايې کارت تر السه کړي.  په 
ميليونو رايه اچونکو په منځ کې په دوران کې وو. په  ۱۳ميليونه کارتونه د  ۲۱اضافي کارتونو ويش پر مهال کابو 

ره موجود کارتونه او د رايو د پاڼو بې حده تخصيص د خالف ورزۍ لپاره زمينه برابروي او د درغلۍ دوران کې بيشم
 تشخيص کمزوری کوي.

 
د ژمي د هوا د حاالتو له کبله د جمهوري رياست د لومړي پړاو کمپاينونه لومړۍ ډير ورو پيل شول خو بيا يی ورسته 

بهر ښې غونډې تر سره کړې. د جمهوري رياست د مرستيالۍ  لپاره د  او دننهد کابل  کانديدانو سرعت پيدا کړ. اکثره
مختلفو قومونو څخه د کانديدانو ټاکنې اکثرو کانديدانو ته دا زمينه مساعده کړه چې مختلفو قومونو ته ځان ورسوي. د 

چاپيريال تغير وموند. که څه  کمپاينونو روحيه  په عام ډول د پروسې تر پايه ډيره مثبته وه خو د ټاکنو په وخت کې ټاکنيز
هم منفي رقابتونه او قومي النجې د يوه کانديد له خوا څخه د بل کانديد د ټيټ شميرلو لپاره پيل شوې خو په عام ډول 

 داسې کسان د مدنې ټولنې ، مقاماتو  او حتې د کانديدانو لخوا وغندل شول.
 
لخوا د يوې موقتې مرجع په ډول تاسيس شو تر څو د   کميسيون دد ټاکنو کال په ديسمبر کې  ۲۰۱۳د رسنيو کميسيون د  

 نه د شفافيت د کې تعيناتو په کميشنرانو د کميسيون رسنيو دټاکنو په وخت کې د رسنيو له فعاليتو څخه څارنه وکړي. 
په تخصيص برسيره پردې د کارمندانو په مقرری او د رسنيو د کميسيون لپاره د بودجې  ورکړ. ريپوټ هکله په شتون

د رسنيو پر کميسيون منفي اغيزه وکړه تر څو د  ،په غاړه و د ټاکنو خپلواک کميسيونکې ځڼډ چې د دواړو مسووليت 
 څخه په ښه توګه څارنه وکړي. نورسنيو له فعاليتو

 
ي چوکاټ د د مقررې په واسطه تنظميږي. حقوق خپلواک کميسيوند  ټاکنو د کمپاين د تمويل چارې د ټاکنو د قانون او د 

نړيوالو معيارونو مطابق د کمپاين د تمويل د شفافيت او بشپړتيا لپاره خاص شروط وضع کوي خو د خالف ورزيو په 
د  ټاکنو د دواړو پړاونو د لګښتونو د تخصيص د ټيټ والي په اړه  د  صورت کې د  تعزيراتو په هکله وضاحت نلري.

قادونه وشول. دغه کار د کانديدانو لخوا د پټو مصارفو باعث وګرځيد چه د نړيوالو همکارانو اوکانديدانو لخوا ډير انت
 ټاکنو خپلواک کميسيون ته يې په اړه غلط ريپورټونه ورکړل شول.

 
د ټاکنو قانون د داخلي او بهرني نظارت حکم کوي. په عام ډول دغه طرزالعمل پر وخت او جامع و. د ټاکنو خپلواک 

 څارونکو فيصده يې ښځې وې.  د ۳۰رونکي د ټاکنو لپاره د اعتبار وړ وبلل چې څا یکورن ۱۸۰۰۰کميسيون څه 
 عالوتآ.  نلرل اړه په حقايقو شويو موندل د يې تفصيالت ضروري خو کولې ګوته په نيمګړتياوې اکثرآ ريپوټونو

 د رياست جمهوري د تنه ۸۷۳۴۶او ټاکنو د نيټې ۵ د اپريل د استازي ګوندونه د سياسي او کانديدانو د تنه ۳۴۵۷۱۵
 د پاڼې فيصده ۹۵ نتايجو د اچونې رايی د خولې له کميسيون خپلواک د ټاکنو د. شول وبلل وړ اعتبار د لپارهڅار  ټاکنو

 .شوې السليک ټاکنوکې په رياست جمهوري د خوا له استازو د کانديدانو
 
شو او  مخ سره ننګونو له جوړونې پالن پياوړې د ټاکنو د کميسيون خپلواک ټاکنو د ورځوکې په پراونو دواړو ټاکنو د

مجبور و چې  د بشپړو ټاکنو د تر سره کولو او د خطرونو او درغلۍ د مخنيوي لپاره چې د بې شميره رايې اچونې د پاڼو 
د دوران په نتيجه کې رامنځ ته کيدای شوای چمتو والی ولري. د ټاکنو خپلواک کميسيون د کورنيو چارو د وزارت څخه 

نو، ډ ټاکنيزو همکارانو او ورايې اچونې د نيږدې مرکزونو د امنيت په اړه نظر وغوښت او د رايې اچونې د مرکز د
 کانديدانو لست يی ولوست او بيا يی د مرکزونو د تعداد او پرانيستلو په اړه فيصله وکړه.

 
ړلو لپاره يوه ستراتيژی جوړه کړه چې کال  له ټاکنو مخکې د ټاکنو خپلواک کميسيون د درغليو د له منځه و ۲۰۱۴د  

معلوماتو د ليږد راليږد د محرميت او  نو څخه د حساسووپکې د کارمندانو او مقاماتو لپاره څيړنه، د رايې اچونې د مرکز
 د نتايجو د اصليت په اړه څيړنې شاملې وې.

  
امنيتې د پيښو سره سره او د اداري  ورځوکې په خاص ډول د دوهم پړاو په ورځ د بېپرواونو په د ټاکنو په دواړو 

ننګونو باوجود، د افغانستان د امنيتي قواوو فعاليت د افغانستان د خلکو او بهرنيو همکارانو له خوا د يوه لوی برياليتوب 
 په توګه وستايل شو. 

 
و دوهم ځل رايه د ټاکنو په دواړو ورځوکې د رايې اچونکو د ګوتو رنګ او دهغوی د کارتونو سوری کولو د تقلبي ا

اچونې مخه ونيوله. د رايې اچونکو کارتونو شميره په دواړو ټاکنو کې په يوه کتاب کې ثبت شوه، خو د يوه مرکزي 
خپلواک دتاکنو سيستم د نه شتون له کبله دغه ميکانيزم د درغليو د مخنيوي لپاره د پوښتنې وړ و. په دواړو پړاونو کې، 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
يو د پاڼو د کمښت ريپوټونه تر السه کړل او خپلو کار مندانو ته يي امر وکړ تر څو کميسيون په ډيرو سيمو کې د را

احتياطي پاڼې دغه سيمو ته وليږدوي. د ټاکنو د خپلواک کميسيون اجراآت د جعلي رايه اچونکو په هکله ډير بريالي و، 
نه ورکړل شول. د رايې د پاڼو په يوازې څو داسې قضيې وې چې په هغه کې در درغلګرو رايه اچونکو په هکله ريپوټو

د هر رايي اچونې د مرکز او د رايه اچونکو د  چیاړه ستونزې کيدای شي تر هغه پورې دوام ومومي تر څو پورې 
 نه وي موجود.سيستم تعداد يو مرکزی ثبت 

 
 مقررې کميسيون خپلواک د ټاکنو د هم نه او قانون نه خو. شوه سره تر کې مرکز هر په شميرنه رايو د سم، سره قانون د
 د ېفورم يجود نتا ېچ ېله د ېمخک چې نلري حق مسولين او مديران مرکز د اچونې رايه د چې کړې واضح خبره دا

اصولو سره  ړيوالود ن ېچ ړيالس وهنه و ک ېک ڼوپه پا يود را ،واستوي ته مرکز ملي ثبت د يسيوند خپلواک کم ټاکنو
کې د ثبت او شميرلو طرزالعمل ښکاري چې ښه ډيزاين شوي وي او مخکې له دۍ. د ثبت په ملي مرکز مخالف کار

مخکې آزمويل شوی دۍ. د واليتي شوراګانو او د جمهوري رياست د ټاکنو د دواړو پړاونو د معلوماتو ثبت په ښه توګه 
 ثبت د ځکه نو ګڼي نه ضرور طرزالعمل شميرل تعداد د اچونکو رايه د کې مقابل په رايو شويو اچول ټولو ه شو. درترس

يوازې که د نتايجو د فورمو په هکله کومه پوښتنه راپورته شوې واي، نو دا   .شو نه ترسره کې پروسه په مرکز ملي د
دوه اعداد سره مقايسه کيدل.  په دوهم پړاو جدول بندۍ کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د دغه مهم شفافيت او حساب 

 پريښودل. ،ورکولو اقدامات
 

دقانون مطابق د ټاکنو د خپلواک کميسيون مکلفيت دا دۍ چې د ټاکنو لومړني او نهايی نتايج خپاره کړي. په لومړي 
پړاوکې قسمي نتايج په داسې شکل اعالن شول چې د څارونکو له خوا د ارايې اچونې په مرکزونو کې د ثبت شويو 

 هيڅ کله خپاره نشول.  نتايجو سره نه مقايسه کيدل. په دوهم پړاوکې  قسمي نتايج
 

د قسمي نتايجو په نسبت، د لومړيو نتايجو خپريدل بايد د ټاکنو د خپلواک کميسيون د فيصلې سره سم تر سره شي او نتايج 
کيدای شي له حقوقي اړخه د کانديدانو لخوا د ننګونو سره مخ شي. قسمي نتايج د لومړی پړاو نه وروسته د ټاکنو د 

د هر کانديد لپاره د سمو اچول شويو رايو په شکل کې اعالن شول. دغه راز د سپينو او تخريب  خپلواک کميسيون لخوا
شويو رايو حساب و نشو. دغه کار د کانديدانو او د هغوی د استازو لپاره د شکاياتو د صادرولو په مخ کې لوی خڼډ شو. 

 د سياسي ملحوظاتو په بنا  وځنډاوو.يو نتايجو اعالن ند ټاکنو خپلواک کميسيون د دوهم ځل ټاکنو د لومړ
 

په دواړو پړاونو کې د ټاکنو خپلواک کميسيون له داسې معيارونو څخه ګټه واخيسته چې دا خبره مشخصه کړي چې د 
رايې اچونې د کوم مرکز د رايو په هکله بايد تفتيش او بيا شميرنه ترسره شي. د جمهوري رياست يوه کانديد له ټاکنيزې 

ان و ايست او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د رييس د استعفا او د ثبت شويو رايو لپاره يی د تفتيش د يو پروسې څخه ځ
 له شميرلو بيا د رايو د چې سره کوښښونو د کميسيون خپلواک د ټاکنو شمير زياتو اقداماتو او باطلولو غوښتنه وکړه. د

او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د صالحيتونو په اړه يې  کړي، همدغو کانديدانو لومړی نتايج رد کړل پيدا يې الرې
پوښتنې پيل کړې. کله چې سياسي تاوتريخوالۍ زيات شو او نړيوالې ټولني مداخله وکړه تر څو د جمهوري رياست د 
دوو کانديدانو تر منځ جوړجاړی وکړي نو د ټاکنو کمسيون  ډير بې وسې شو. خو کله چې هر اړخيزه تفتيش پيل شو، د 

   ټاکنو خپلواک کميسيون  بيا په پښو ودريد او د ستونزو د حل لپاره يي اقدامات پيل کړل.
 
د دوو کانديدانو تر منځ پر خبرو اترو او جوړ جاړې چې د ملګرو ملتونو او د امريکا د متحده اياالتو د خارجه وزير په  

نيوکو په ځواب کې د ټاکنو خپلواک کميسيون  فيصله وساطت تر سره شول د يوه کانديد لخوا د ټاکنو پر ادارو باندې د 
وکړه تر څو د درايو ټول صندوقونه کابل ته د پاکو او نا پاکو رايو د جال کولو لپاره انتقال کړي. په دې هکله پرته له دې 

انو تر منځ د پيل شو. دا کار د دواړو کانديدهم تفتيش  چې د رايو د بيا شمير او باطلولو باندې موافقه وشي يو بشپړ
دوامدارو خبرو اترو موضوع وه چې د ملګرو ملتونو لخوا يی وساطت وشو، او د تفتيش له پيل کيدو دوه اونۍ  وروسته 
د واړو کانديدانو تر منځ موافقه وشوه. د ټاکنو خپلواک کميسيون د کانديدانو د استازو او ناظرينو پر وړاندې د تفتيش د 

ل کړه او د شکاياتو کميسيون ته د بيا کتنې د کميټې د پريکړې لپاره د استيناف غوښتنې حق نتايجو د بيا کتنې پروسه پي
 ورکړ.

 
د شکايتونو ترالسه کول او د هغوی په هکله د  پريکړې کولو صالحيت يوازې د شکاياتو د کميسيون او په واليتونو کې  

يو شمير زيات مکلفيتونه او صالحيتونه ورکړي او د د هغه د اړوندو دفترونه سره دۍ. د شکاياتو کميسيون ته قانون 
د سپارښتنو  OSCEټاکنو په هکله د شکاياتو په وړاندې د پريکړې يوازنی مرجع ده.  د نوي حقوقي چوکاټ سره سم او د 

دانو د  پر اساس د شکاياتو د کميسيون رامنځ ته کيدل يو مثبت پرمختګ و. خو د ټاکنو  په قانون کې د راجستر شويو کاندي
هکله متضاد او نيمګړي احکام موجود دي. د  په صالحيت د پايلو وياد او د ټاکنو د ورستعلومړي لست د چمتو کولو د مي

ټاکنيزو النجو د حل د سيستم دبسنټيزو انکشافاتو د زيات پرمختګ سره د شکايتونو په هکله د پريکړو پروسې د شکاياتو 
والۍ په ګوته کړ ځکه هغوی و نشوی کوالی چې په واليتې کچه پوره تحقيقات تر د کميسيون د کارمندانو د ظرفيت ټيټ

 سره کړي .
 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
د بشپړتفتيش د نتايجو څخه وروسته، ډاکترغني د افغانستان د جمهور رييس او ډاکتر عبدهللا د ملي   ۲۹د سيپتمبر په 

 ۲۵کال د اکتوبر په  ۲۱۰۴د ټاکنو پايلې  د يووالي د حکومت د اجراييه رييس په توګه اعالن شول. د واليتي شوراګانو 
 نيټه اعالن شوې.

 
 
 نظر عامپه هکله  مټي وييحما د اکنوټ د  .2
 

 الف. د مکلفيتونو په هکله عام نظر
 

   ۱۰۹۴د  کال د اکتوبر مياشتې  ۲۰۱۳هيآت د  ميد داي OSCEاو د ټاکنو د خپلواک کمسيون د غوښتنليک افغانستان د د 
کال د اپريل  ۲۰۱۴له خوا د  (ODIHR)ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCEد  پريکړې پر اساس

نيټې د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو د ټاکنو څخه د افغانستان د حکومت او نړيوالې ټولنې د  ۵د مياشتې د 
دف دا و تر څو د ټاکنو د پروسې په هکله يو ټاکنيزو هڅو د مالتړ  لپاره د ټاکنو يو حمايوي ټيم واستول شو.  د دغه ټيم ه

ريپوټ چمتو کړي چې پکې حکومت ته د ټاکنو څخه په وروسته موده کې د اصولو د تطبيق  او د راتلونکو ټاکنو په تر 
 سره کولو او اجراآتو کې د ښه والي او د افغانستان د حقوقي چوکاټ د  بهبود په اړه يو لړ سپارښتنې هم  شاملي دي.

1F

د  2
کال د جمهوري رياست د ټاکنو څخه را پديخوا او د بن د موافقتنامې نه وروسته په افغانستان کې دا پنځم ټيم دی  ۲۰۰۴
د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې لخوا د ټاکنو څخه د مالتړ په هدف  افغانستان ته استول  OSCEچې د 
 کيږي.

2F
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نيټه  ۵کال د مارچ د مياشتې په  ۲۰۱۴د ټاکنو حمايوي ټيم افغانستان ته د OSCE د ښاغلي هرالد جپسن په مشرۍ  د 
تنه کارپوهان شامل و. په کابل  ۱۵ګډون کونکو دولتونو څخه  ۱۳کې د  OSCEواستول شو چه په لومړي مرحله کې په 

و حمايوي ټيم په موقت ډول د سريناهوټل باندې د غمجنې حملې څخه وروسته ، چيرته چې دغه ټيم استوګنه لرله،  د  ټاکن
ستانه شول چې کار بيا  بيرته کابل ته را ۲۸تنه غړي يې د مارچ په  ۶استانبول ته انتقال شو چې بيا يوازې  ۲۱مارچ په 

دغه ټيم د يوه کارپوه په لرلو سره په مې او دوه نورو کسانو د جون په مياشت  کې د جمهوری رياست د دوهم پيل کړي. 
دا  OSCEلو باندې اغيزه وکړه چې  ئنه مخکې کار پيل کړ. د ټيم د غړو په تعداد کې کموالي په ټاکنيزو مس پړاو د ټاکنو

خو د بودجې د  نيتې پورې فعاليت درلود، ۳۱کارپوهانو په لرلو سره د جوالی تر  ۹خال ډکه کړه. د ټاکنو حمايوي ټيم د 
ند کړ او د ټاکنو د نتايجو د پوره تفتيش، د شکايتونو په هکله د په وجه بيا وروسته دغه ټيم خپل فعاليت بو درلودلنه 

د  OSCEڅخه وروسته  ۳۱پريکړو او د نهايي نتايجو څخه يې مخکې بيرته افغانستان پريښود.  که څه هم  د جوالی د 
شوي معلومات ټاکنو د پروسې د تفصيالتو څخه خبر کړاۍ شو، خو د ټاکنو حمايوي ټيم د تلو نه وروسته محدود راټول 

 کيدای. تصديقچې پدې ريپوټ کې شامل دي په مستقل ډول نشي 
 

د ټاکنو حمايوي ټيم خپله پاملرنه د اضافي مهارتونو په شکل  ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد 
اکنو لپار سپارښتنې هم کې مرستو ته واړوله تر څو د نورو نړيوالو مرستندويو کارونه تکميل کړي او د راتلونکو ټ

کال  ۲۰۱۵ورکړې. پدې ريپوټ کې نغښتې سپارښتنې د پخوانيو سپارښتنو تکميلوونکې دي چې د افغانستان دولت ته د 
د ټاکنو د چمتووالي او د اوږدمهاله ټاکنيزو ريفورمونو په هدف وړاندې کيږي. پداسې حال کې چې ځنې پخوانی 

 پاته دي چې بايد عملي شي. سپارښتنې عملي شوې دي خو ځنې يې ال
 

 ب. اجرايوي او امنيتي مسايل
 

او بشري حقوقو    او د ډيموکراتيکو بنسټونو سکرتريت  OSCEد  پريکړې پر اساس ۱۰۹۴هيآت د  ميد داي OSCEد 
مول د ته يو ځای دنده ورکړل شوه تر څو د افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي قوتونو او د ملګرو ملتونو په ش ادارې

د او  ليږد نړيوالو همکارانو سره مشوره وکړي تر څو په ښه توګه امينتي تدابير ونيول شي. د ټاکنو د حمايوي ټيم
OSCE د امينتي ارزونې لپاره افغانستان ته سفر د   ېادارد او بشري حقوقو  ډيموکراتيکو بنسټونو د او  سکرتريت
او بشري  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد چې بيا وروسته صورت وموند  ۲۲څخه تر  ۱۹کال د نومبر د  ۲۰۱۳
نيټې پورې د افغانستان  بيا دوره کړه  ۹څخه تر  ۶کال د جنورۍ د مياشتې د  ۲۰۱۴ې  د ارزونې ټيمونو د ادارد  حقوقو 

 تر څو د ټاکنو د چاپيريال او ټاکنو لپاره د تياري نيولو په هکله ارزونه تر سره کړي.
3F

نه وروسته، د له دغه ليدنو  4
OSCE رييس د  کميسيون ميد دايOSCE د ټاکنو د حمايوي ټيم د ې ادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو

 تشکيل، دندې، دوام او د امنيتي تدابيرو په هکله يو پروپوزل توزيع کړ.
 

                                                           
 http://www.osce.org/pc/107429د دايمي هيآت  د پريکړې د کتو لپاره لطفآ  دا لينک کليک کړئ 2 
 .http://www.osce.org/odihr/elections/afghanistan/74786مخکيني ر يپوټونه دلته موندل کيږي  OSCE/ODIHRد په افغانستان کې د ټاکنو په اړه  3
 
 http://www.osce.org/odihr/elections/110503موندل کيږي دلته د تحقيقاتي ټيم  ريپوټ OSCE/ODIHRد  4 
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                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
چې له مخې يې د ټاکنو د حمايوي  تر منځ يو تفاهم ليک السليک شو OSCEنيټه د افغانستان د دولت او  ۷ي په رد فبرو

تر منځ هم ليکونه تبادله شول چې   OSCEټيم د ليږد د شکل او امنيت په هکله موافقه وشوه. د ناتو د سکرتر جنرال او 
له دغه ټيم څخه يې د زيات مالتړ تاکيد کاوه. برسيره پر دې د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال د خاص استازي او 

OSCE د يکونه تبادله شول چې د ملګرو ملتونو لخوا د امينتي مالتړ هوډ يې څرګنداوه او پکې تر منځ هم لOSCE  د
ونيت او امنيت څانګې ئد ټاکنو د حمايوي ټيم او د ملګرو ملتونو د مص ېادارد او بشري حقوقو  ډيموکراتيکو بنسټونو
 اړيکې هم شاملې وې.

 
 ميتودالوژيج. 

 
د ټاکنو حمايوي ټيم په منظم ډول د ټاکنو د کميسيون له  ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد 

غه راز دې دنو، څارونکو، امنيتي او دولتي چارواکو او رسنيو سره  ناستې درلودې. ومقاماتو، کانديدانو، سياسي ګوند
ټولنه، نړيوال څارونکي سازمانونه، د  ټيم له نړيوالو همکارانو سره چې په کې اوږد مهاله بسپنه ورکونکي، ديپلوماتيکه

غونډي درلودې. عالوتآ دغه ټيم د امکان تر بريده ټاکنيز  ،استازي او د شکاياتو کميسيون شامل و نوملګرو ملتو
رايه اچونه ، د شمير  پروسه او د تفتيش پروسه  ورځ  دد ټاکنو پروګرامونه لکه د چارواکو لپاره تعليمي پروګرام، 

 دغه ټيم په مطبوعاتي کنفرانسونو، تشريحاتو، او د همکارانو په غوڼډو کې هم ګډون وکړ.تعقيب کړي.  
 

د ټاکنو حمايوي ټيم  يو سند چمتو کړ چې  ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد د کار په ترڅ کې  
پکې شاملې وې. دا سند د ټآکنو د  پکې ځنې مهم ټکي د غور لپاره ذکر شوي و او د پروسې په هکله سپارښتنې هم

خپلواک کميسيون، د شکايتونو کميسيون او د يو اين ډي پي د ايليکټ پروژې د کارمندانو د غور لپاره له دوی سره 
 پدې هم ته داخلی ناظرينو راز شريک کړای شو چې کاپي ګانې يې د ټاکنو کليدي همکارانو ته هم واستول شوې. دغه

د  ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد وشوه.  ورسره مرسته او شول لورکړ نظريات کې مورد
 ټاکنو حمايوي ټيم هيڅ مطبوعاتي پاڼه خپره نکړه او د رسينو سره يی هم د ټاکنو د پروسې په اړه مرکې و نکړې.

 
 د. يادوونه

 
ايوي ټيم د افغانستان له دولت، په خاص ډول د د ټاکنو حم ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد 

کورنيو او بهرنيو چارو له وزارتونو څخه د مرستې په خاطر ډيره مننه کوي . دغه راز دا ټيم د ټاکنو له خپلواک 
په مختلفو سطحو کې له افغان چارواکو څخه د زړه له کومي څخه د دوی له  مرستو  او کميسيون، د شکايتونو کميسيون

د ټاکنو حمايوي ټيم غواړي  ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد اريو په خاطرمننه کوي. او همک
 هد يوناما له دفتر څخه د ليږد په موده کې د همکارۍ او د آيساف څخه د سرينا هوټل د حملي  څخه ورسته ټيم ته د پنا

نړيوالو  موسسې او نورو IFES پروژې د کارمندانو او آيفيسورکولو له کبله مننه وکړي. د يو اين ډي پي د ايليکټ 
 ټاکنود   ېادار دبشري حقوقو  او بنسټونو ډيموکراتيکو د OSCE د همکارانو مرستې او هڅې هم د ستايلو وړ دي.

 بيننورو  او ټيم د ېد ارزون ټاکنود  يېاو اروپايي اتحاد يآتد استازي ه يېاروپايي اتحاد ېپه افغانستان ک ټيم يويحما
د ډيموکراتيکو  OSCEد او په پای کې   .وکړ هرکلۍ تبادلې د افکار د سره چارواکو ګرو تحليل او څارونکو المللي

 ګډونکونکو دولتونو ته د دې پروژې لپاره د مالي مرستو OSCEد ټاکنو حمايوي ټيم د  ېادارد بنسټونواو بشري حقوقو 
 اندې کوي.له کبله د زړه له کومي د مننې مراتب وړ

 
 
 سياسي او امنيتي شاليد .3

  جوړښت  سياسی سيستم اوالف. د حکومت 
 

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د حکومت سيستم  يو رياستي سيستم دۍ چې يو جمهور رييس دوه ځله د پنځو کلونو 
ار لري. په دغه هيواد لپاره ټاکل کيدای شي. د اساسي قانون مطابق جمهور رييس د دولت او اجرايې قوا په راس کې قر

غړي لري چې په  ۲۴۹کې پارلمان دوه مجلسه لري چې يو يې ولسي جرګه او بل يې مشرانو جرګه دي. ولسي جرګه 
4Fغړي لري ۱۰۲واليتونو څخه ټاکل کيږي او مشرانو جرګه  ۳۴مستقيم ډول د پنځو کلونو لپاره 

. واليتي شوراګانې په  5
څخه تر  ۹په سر فرق کوي چې له او نفوسسيټونو تعدا د هر واليت د لويوالي  سيټونه لري چې د۴۵۸واليتونو کې  ۳۴
 غړو پورې پکې ټاکل کيدای شي. د  واليتي شوراګانو غړي د څلورو کلونو لپاره ټاکل کيږي. ۳۳

 
ل د ټاکنې د افغانستان په تاريخ کې د يوې مهمې پيښې په حيث په پراخ ډول وکتل شوې چې په سولييز ډو کال ۲۰۱۴د 

  قدرت د ليږد لپاره يی د نړيوالو ځواکونو د وتلو په وخت کې زمينه برابره کړه.
 

                                                           
هغه غړو څخه تشکيل شوې چې د جمهوررييس لخوا تعينيږي اوله واليتي او د ولسوالی له شوراګانو څخه ټاکل کيږي. د ولسوالی له شوراګانو  لهمشرانو جرګه   5

 رسته تر سره کيږي.څخه تر اوسه څوک ندي ټاکل شوي اوټاکنې بهيې و



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
کال کې د بيا ځل لپاره وټاکل شو،  ۲۰۰۹کال کې انتخاب شو او بيا په  ۲۰۰۴جمهور رييس حامد کرزي  چې لومړی په 

ريږي. د جمهوري  رياست او واليتې د اساسي قانون د حکم سره سم بيا نشوای کوالی چې د دريم ځل لپاره ټاکنو ته ود
نيټې ته پالن کړای شوې  ۲۸نيټې او دوو کانديدانو ترمنځ ټاکنيزې سيالۍ  د مې مياشتې   ۵ په شورا ګانو ټاکنې د اپريل

کال کې ترسره شوې وای خو د ټاکنو د کميسيون له خوا دځنې لوژيستيکي  ۲۰۱۳. د واليتې شورا ګانو ټاکنې بايد په و
 کال  کې د جمهوري رياست د ټاکنو سره يو ځای  ترسره شوې. ۲۰۱۴امله و ځنډول شوې او  بيا په  له ستونزو

 
د جمهوري رياست او واليتې شورا ګانو ټاکنې د بن د موافقې څخه وروسته پنځم ځل ټاکنې دي. د نړيوالې  ۲۰۱۴د 

د  ټاکنې ګانوشورا  يتېاو وال ياستي رد جمهور ۲۰۱۴د  ټولنې رول د افغانستان په ټاکنو کې مخ په کميدو دۍ او
  .شوې مخ سره نيوکو ډيرو له وجه په کولو اداره او کولو رهبري د لخوا افغانانو

 
 ب. امنيتې حالت

 
د جمهوري رياست او واليتې شورا ګانو د ټاکنو په وخت کې امنيتی وضعيت يو له لويو ننګونو څخه و چې د ټاکنو د 

کمپاينونو او د کمپاين د ټيمونو فردي امنيت باندې يې اغيزه کړې وه.  طالبانو د ټاکنو څخه چمتووالي، د کانديدانو د 
مخکې داسې بيانونه خپاره کړل چې دوی به د ټاکنو پروسه ويجاړوي او دغه راز يې د کانديدانو د کمپاينونو په دفترونو، 

تي ستونزو پر نړيوالو يړۍ حملې ترسره کړې. دغه امند ټاکنو پر مرکز او واليتي دفترونو او دولتي چارواکو باندې خون
باندې هم اثر وکړ او د څارنې فعاليتونه يې کمزوري کړل. ډيرو نړيوالو موسساتو خپل اکثره کارکونکي د ټاکنو د ورځې 

 څخه لږ مخکې وايستل او نورو سازمانونو د متواترو تهديداتو او بې امنيتې په سبب خپل فعاليتونه کم کړل.
 
 
 قوقي چوکاټح .4
 

 الف  . د اساسي قانون له نظره حقوقي چوکاټ
 

کال د ټاکنو د نوي تصويب شوي  ۲۰۱۳کال د اساسي قانون او  ۲۰۰۴د جمهوري رياست او واليتې شورا ګانو  ټاکنې د 
يل قانون) له قانون او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د دندو او صالحيتونو او د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون د قانون ( تشک

کال د  ۲۰۰۴کال د غونډو او مظاهرو قانون او د  ۲۰۰۲کال د سياسي ګوندونو قانون، د  ۲۰۰۹مخې تر سره شوې.  د 
رسنيو قانون د ټاکنو  حقوقي چوکاټ بشپړ کړ. بر سيره پر دې ډير داسې مسايل لکه د کانديدانو ثبت او راجستريشن، د 

ايو اچونکو ثبت، د رايې اچولو او شميرلو طرزالعمل، تفتيش او څيړنې، د ټاکنو د ن، د ريجمهور رييس د مرستياالنو تعي
کوم کمپاين موده، او د کمپاين تمويل ټول د ټاکنو د خپلواک کميسيون د مقررو او طرزالعملونو له مخې ترسره کيږي، 

 چی مربوطه قوانينو کښی يی اړوند حکمونه نه موندل کيږی. 
 

نتايجو شفافيت  ټاکنود کانديدانو ثبت او راجستريشن، د ټاکنو د کمپاين موده، د کمپاين تمويال، او موږ سپارښتنه کوو چې 
 .پاملرنه وشی ترڅو چی قانونی وضاحت رامنځته شیاو حقوقي پياوړتيا ته 

 
و، بيانونو او د افغانستان اساسي قانون د آزادو، نړيوالو، محرمو او واضح ټاکنو حکم کوي او د سوله ايزو غونډو، ټولن

ماده له دولت څخه غواړي چې د بشري حقوقو  ۷حرکتونو اساسي آزادي تآمينوي. د افغانستان د  اساسي قانون سريزه او 
د اعالميې دروناوۍ وکړي او ټول هغه ميثاقونه چې افغانستان يې غړيتوب لري مراعات کړي. افغانستان د مګرو ملتو د 

کال کې تصويب کړه او دغه راز د ټاکنو په اړه نور  ۱۹۴۸قوقو اعالميه يې  په غړو هيوادونو څخه و چې د بشري ح
کال د هر ډول قومي تعصاباتو پر خالف د مبارزې  ۱۹۶۶لکه د سياسي او مدني حقوقو نړيوال تړون، او د  ميثاقونه

 تړون پکې شامل دي.
5F

د هغو پواسطه د ښځو  پر دې برسيره افغانستان يو لړ نړيوال تعهدات او مکلفيتونه لري چې 6
 حقوق بايد خوندي وي.

6F

سربيره افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د کنوانسيون  د اساسي قانون پراحکامو 7
7Fغړی دۍ. 

د  OSCEد يموکراتيکو ټاکنو د تعهداتود ادارې د   OSCEد يوه همکار په حيث افغانستان د  OSCEد  8
ګډونکونکو دولت له مديترانې او آسيايي   OSCEغړی ندۍ خو د ددی اداری اسنادو سره  سم  ۱۹۹۰کوپين هاګن د 

 مقررات تطبيق کړي.  OSCEهمکارانو څخه وغوښتل چې په داوطلبانه ډول د 
 

ټيکو ټاکنو لپاره يو پياوړی حقوقي بنسټ بيانوي خو ځينې احکام يې د اپداسې حال کې چې اساسي قانون د ديموکر

                                                           
 .نيټه تصويب کړې. ۵او آګست په  ۲۴کال دجنوری په  ۱۹۸۳د  ICERD او   ICCPRافغانستان د   6
کال  ۲۰۰۹السليک کړ او د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون يی په  ۱۸د ديسمبر په  ۱۹۷۹افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منع کنوانسيون  د   7

ملکيت متضرر کيږي جرم  کې تصويب کړ چې دغه قانون ټول هغه فعاليتونه چې جبرآ د ښځو په وړاندې تر سره شي چې د هغې په نتيجه کې د ښځې جسم، روح، مغز، عزت او
 وګڼل.

چت د وزيرانو د شورا لخوا تصويب شوه او په کال کې  د ماستري ۲۰۰۳قرن کې د امنيت اوثبات  د تهديدنوسره د مبارزې ستراتيژي وګورۍ چې په  ۲۱په OSCEد   8
 .http://www.osce.org/mc/17504دې لينک کې موجوده ده

http://www.osce.org/mc/17504


                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 طابقت نلري او تعديل ته اړتيا لري.نړيوالو معيارونو سره م

8F

د ټيم د   OSCEکلونو د  ۲۰۱۰او  ۲۰۰۹په خاص ډول د  9
ريپوټونو سره سم  که چيرې اساسي قانون تر تعديل الندې وي، د جمهور رييس هغه صالحيت  ته چې په ځنې مواردو 

قانون جوړولو د حق  سره په ټکر کې کې قانون تصويب کړي بايد لومړيتوب ورکړل شي، ځکه چې دا کار د مقننه قوا د 
راځي او د قواوو د تفکيک اصول تضعيفوي. لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه د اساسي قانون د حکم مطابق يوازي 

 مسلمان افغان چې مور او پالر يې مسلمانان وي  کولی شي  د افغانستان جمهور رييس شي .
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10 
 

ټيکو ټاکنو لپاره نړيوال معيارونه او هغه ميثاقونه چې اد د ديموکرکه چيرې اساسي قانون تعديل کړای شي، نو باي
افغانسيتان السليک کړي او د جمهور رييس د هغه صالحيت په هکله سپارښتنې چې په ځنې مواردو کې قانون تصويب 

 کړای شي، بايد په پام کې ونيول شي.
 

رايې وګټي نو د  د ګتلو الزمی ه و نه شول کوالی چې لکه څرنګه چې په لومړي پړاو ټاکنو کې هيڅ يو له کانديدانو څخ
نيټه د  ۲۸ټاکنو کمسيون دوهم پړاو ټاکنې اعالن کړې. کميسيون بيا اعالن وکړ چې د  دوهم پړاو ټاکنې د مې مياشتې په 

نه د مې  نيټه يې د دوهم پړاو د ټاکنو لپاره اعالن کړه.  خو ۱۴تخنيکي ستونزو له کبله نشي ترسره کيدای او د جون 
نيټه  د جمهور رييس د ميعاد د ختميدو سره برابرې وې،  چې دغه موضوع تر ډيره  ۱۴او نه هم د جون  ۲۸مياشتې 

نيټې پورې دوام ورکړ.  د جمهور رييس فرمان د دې  ۲۲حده مطرح  نشوه او جمهور رييس کرزي خپل کارته د مې تر 
 ۲زه نلري چې د ټاکنو په دوهم پړاو کې مداخله وکړي د جوالی په په هکله چې حکومتي او امنيتي  چارواکي د دې اجا

 نيټه صادر شو چې په تخنيکي لحاظ د جمهور رييس د ميعاد د ختميدو نه وروسته وو.
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نه اساسي قانون او نه هم د  11
بنستيز بحران  ټاکنو قانون د دوه اونيو حقوقي معياد څخه بهر او د جمهور رييس د معياد د پوره کيدو څخه وروسته چه

 يې منځ ته کاوه د دوهم پړاو ټاکنو ته اشاره کوله. 
 

د ټاکنو  ټاکنو مهال ويش د ټاکنو د حقوقي چوکاټ سره مطابقت نلري،مختلفو ادارو لپاره د سربيره پر دې  چې د 
لې د دوهم پړاو د خپلواک کميسيون او د شکاياتو کميسيون کافي وخت نه درلود تر څو د واليتې شورا ګانو د ټاکنو پاي

 ټاکنو څخه مخکې اعالن کړي، چې دغه کار د ټاکنيزو همکارانو تر منځ انديښنې را منځ ته کړې.
 

د مختلفو ټاکنو مهالويش بايد د جمهور رييس د قانوني معياد د پوره کيدو سره  سم عيارشي تر څو ټاکنې په پوره ډاډ تر 
 شي نو د چمتو والي لپاره بايد کافي وخت موجود وي. سره شي او که دوهم پړاو ټآکنو ته خبره  الړه

 
د ټاکنو حمايوي ټيم  يو شمير همکارانو په  ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEلکه څرنګه چې د  

ماده د تفسير صالحيت د  ۱۵۷ډاګه کړه چې په اساسي قانون کې د تفسير کولو صالحيت ندی واضح.  د اساسي قانون 
جمهور رييس، ملي شورا، سترې محکمې، او اجراييه قوا په غوښتنه د اساسي قانون د تطبيق څخه د څار خپلواک 

 . د دغه کميسيون غړي د جمهور رييس لخوا تعينيږي او د پارلمان لخوا بايد منظور شي.ته يی ورکړیکميسيون 
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په  12
به مې ته ورکوي چې د حکومت او محاکمو په تقاضا ماده د تفسير صالحيت سترې محک ۱۲۱همدې حال د اساسي قانون 

 کار کوي.دا 
دا مسله چې د ټاکنيزو مسايلو په اړه کوم ارګان د اساسي قانون د تفسير مسوليت لري بايد په حقوقي ډول واضح او 

حکمې رول  کميسيون او د سترې م ډاډمنه شي. د ټاکنيزو مسايلو په اړه د اساسي قانون د تطبيق څخه د څار د خپلواک
شرايطو کې دوی کوالی شي مداخله وکړي، دا خبره بايد په قانون کې واضح  واضح کړای شي، دا چې په کومو  بايد

 ذکر شي.
 

کال کې پيل شو چې په اړه يې د اړوندو  ۲۰۱۱د تيرو ټاکنو څخه سمدستي وروسته د ټاکنو د نوي قانون تسويد په 
رپسې د ملي شورا دواړو مجلسونو يو کميسيون جوړ کړ تر څو ځنې همکارانو تر منځ مشورتي غونډې وشوې. و

د دخيلو همکارانو تر منځ سال اواختالفات حل او د تسويد پروسه نهايي کړي. د تسويد پروسه ډيره جامع پروسه وه 
څخه  مشورې وشوې چې پکې د مدنې ټولنې استازي هم شامل و. د ټاکنو قانون او د تشکيل قانون له اوږدو بحثونو

 ۲۰۱۳کال د جوالی په منځ کې د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا  تصويب شول چې بيا وروسته د  ۲۰۱۳وروسته د 
                                                           

دې مطابق راوغوښتل شي. لويه ما ۱۱۱دا حقيقت بايد درک کړای شی چې د اساسي قانون تعديلول ګران کار دی ځکه دې کار ته بايد لويه جرګه چې د اساسي قانون د   9
 والی شي.جرګه  دا صالحيت لري تر څو د ملي مسايلو لکه استقالل، ملي بشپړتيا، ارضي تماميت او د ملت ملي ګټو د پاره د اساسي قانون احکام تغير

) داسې راغلي :   ټاکنو ته د  دريدو په  وړاندې هر ۱۹۹۶عامه  تبصره  کې ( ۲۵مادې په هکله  د ملګروملتونو د بشري حقوقو د کميتې  نمبر ۲۵د   ICCPRد   10
م، استوګنه، او يا هم د سياسي تړاو  پر محدويت  بايد د موجه داليلو پر بنا توجه کړای شي.  هغه اشخاص چې  غواړي ټاکنو ته ودريږي بايد د تبعيض او غير موجه داليلو لکه تعلي

کال د کوپن هاګن د سند په  ۱۹۹۰د  OSCEچې وايي : د تبعه و تر منځ د حقوقو  په تر السه کولو کې هيڅ تو پير ندی جايز : د  بنا بايد رد نشي: دغه راز  هبيدی دريم پرګراف
 اوی وکړئ. پرته  درن پرګراف کې  داسي تبصره شامله ده: د هغو تبعه حقوقو ته چې سياسي او عامه اداره غواړي، د سياسي ګوندونو د استازو په حيث د تبعيض څخه  ۷٫۵
 د ټاکنو د خپلواک کميسيون  د ټاکنو مهالويش په دې لينک کې ترالسه کوالی شۍ:      11

 http://www.د ټاکنو خپلواک کميسيونtimeline-candidates/148-uk/parties-english-tent/article/17.org.af/component/con. 
د اساسي قانون د تطبيق څخه د څار  سره چی خبری کړی د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  د ادارې د ټاکنو حمايوي ټيم غړو OSCEد  هغه کسانو چی اکثرو   12

 .ودیپوښتنی درلخپلواکي په اړه پو ښتنې  کميسيون  خپلواک
 

http://www.iec.org.af/component/content/article/17-english-uk/parties-candidates/148-timeline


                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 د جمهور رييس حامد کرزي له خوا السليک شول .  ۱۷کال د جوالی په 

 
نۍ ټاکنې د جمهور کې يو لوی ګام و، څرنګه چې مخکي غښتلی کيدود دواړو قوانينو تصويب د ټاکنو د حقوقي چوکاټ په 

 ېادارد او بشري حقوقو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCE  رييس د فرمان په بنسټ تر سره شوې. نوي قانون د
کميشنرانو د تعيناتو ميکانيزم او دا مسله شامله وه چې  و خپلواک کميسيون دسپارښتنې په پام کې ونيولې چې پکې د ټاکن

اره اچول شوې رايې چه نومونه يې د رايو په پانو کې موجود دي بايد باطلې کانديدانو لپ مستعفیپه رسمي توګه د 
د ټاکنيز  وشميرل شي. له هر څه نه مهمه دا چې نوي قانون د شکايتونو کميسيون د ټاکنيزو شخړو يوازنۍ مرجع وګڼله.

ټاکنيزو  خو  د ټولو حقوقي چوکاټ اوس يو جامع چوکاټ دی چې کوالی شي هر راز ديموکراټيکې ټاکنې تر سره کړي،
هم اړتيا ته اوس نورې پياوړتيا  ،د ټاکنيز حقوقي چوکاټ تطبيق چې په تيرو ټاکنو کې ستونزمن وچي نظر دادیهمکارانو 

 لري.
 

څارونکې ډلې  داخلیهمکارانو په مشوره سره، چې پکې دنورو سپارښتنه کيږي چې ملي شورا د  ټاکنيزو ادارو او 
غه دکال د ټاکنو د تجربو په پام کې نيولو سره د  ۲۰۱۴ړ شوي  ټاکنيز حقوقي چوکاټ د  شاملې دي بايد د نوي جو

 عملي  تطبيق  ارزونه ترسره کړي تر څو راتلونکې ټاکنې الهم په ښه ډول ترسره شي. چوکاټد
 

 درا نغاړی چی  همحدوديتونر شکاياتو دثبتولو باندی يو لاو څارونکو ډلو د ،نور احکام د رايه اچونکود دغه قوانينو 
ټاکنيزې پروسې شفافيت د نړيوالو قبول شويو تجربو په رڼا  چی دشميرنې او جدول بندۍ، په اړه دي رای رايې اچونې، 
12Fکې محدودوي.

واليتونو  ۷عالوتآ، د کوچيانو په رايه اچولو باندې هم محدوديتونه وضع شوي و چي هغوی يوازې په  13
کار ځنې کوچيان د نړيوالو معيارونو پر خالف د راې اچونې د حقوقو څخه  کې کوالی شواي رايې واچوي چې دغه

 محروموي.
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پر تيرو سپارښتنو سر بيره، داسي يو حکم چې دوهم پړاو ټاکنې تنظيم کړي، په هغه صورت کې چې يو  14
 له کانديدانو څخه ميدان پريږدي تر اوسه ندۍ موجود.

 
و موجودې خال ګانې يې ډکې او د نړيوالو معيارو سره بايد معياري شي. په ټاکنيز حقوقي چوکاټ بايد ال پياوړی شي ا 

راتلونکو ټاکنو کې حقوقي ريفورمونه بايد د ټولو ټاکنيزو همکارانو، سياسي ګوندونو او مدني ټولنو سره د  مشورو له 
 راوستل شي.   دير مخکی د راتلونکو تاکنونه، الرې 

 
کم کړل چې په  فيصدوته ۲۰ سلونه ۲۵ه واليتي شورا ګانو کې د ښځو لپاره سيټونه  د پردې سربيره د ټاکنو نوي قانون پ

 سياسي ژوند کې د ښځو په ګډون يې منفي اثر وکړ.
 

سپارښنته کيږي چې په واليتي شورا ګانو کې د ښځو لپاره د سيټونو په هکله بايد تجديد نظر وشي  او په سياسي ژوندانه  
 ي.کې د ښځو ګډون ال زيات ش

 
ليدل کيږي. د ټاکنو خپلواک  تناقضاتد ټاکنيزحقوقي چوکاټ او د ټاکنو په پروسه کې د منازعاتو د حل  په مقرره کې 

کميسيون او د شکاياتو کميسيون مقررې او طرزالعملونه د رايه اچونکو لخوا د لومړنيو نتايجو په اړه د شکايتونو په درج 
 په قانون کې ندۍ موجود.و د انتخاباتکولو حکم کوي، چې دغه حکم 
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د رايه اچونکو لخوا د راٻې اچونې په مرکز کې د شکايت درج کول او د لومړنيو نتايجو په اړه د شکايتونو د درج کولو 
ميعاد بايد په قانون کې په واضح ډول ذکر شي. د ناهواريو د مخنيوي لپاره بايد قانون تعديل شي تر څو هغه اصول په 

 شي چې په اړوندو مقرروکې موجود دي. قانون کې درج 
 

په واضح ډول حکم کوي چې د ټاکنو خپلواک کميسيون او د  مادی دوهم فقره ۷۹د د ټاکنو قانونپه داسی حال کی چی 
ورځې مخکې د ټاکنو د پيل څخه خپرې کړي. دواړو کميسيونو  ۹۰شکاياتو کميسيون بايد خپلې مقررې او طرز العملونه 

د ختميدو څخه ورسته څو  کليدي مقررې خپرې کړې. د قانون پر خالف، د شکاياتو کميسيون د رايو د  د نوموړي ميعاد
 ۱۷کال د اپريل په  ۲۰۱۴صحت د ارزونې مقرره او د ټاکنو کميسيون د تفتيش په نتيجه کې د رايو د باطلولو مقرره د 

چې د تفتيش د پروسې  لته دا مهال ورنکړنيټه د تفتيش د پروسې په منځ کې تصويب کړې. دغه ځڼډ کانديدانو 
اوطرزالعمل سره په ښه ډول آشنا شي، چې دغه کار د ټاکنې په پروسه کې شفافيت او حساب ورکول کمزوري کړل.  د 

او بشري حقوقو د  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCE ديرو هغو کسانو له خوا چی دتفتيش د اصولو په خپرولو کې ځڼډ د 
 تر نيوکو الندې راغۍ.ورسره مرکی او خبری اتری کړی، حمايوي ټيم  ادارې د ټاکنو د

 

                                                           
 مخ،  د اروپا وينيس د ټاکنيزو مسايلو شورا  د ښو تجربو  طرزالعمل ۳۱)، ۹۹پراګراف ( ۳٫۳  13
 .پراګراف وګورۍ ۷٫۳د کوپينهاګن د اسنادو    OSCE ۱۹۹۰پراګراف وګورۍ. دغه راز د  ۲۵(ب) ICCPRد   14
 وګورۍ.د ټاکنو د کميسيون د شميرنې او او رايه اچونې طزرالعمل  او رالرښود   15

. 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
مادې پر اساس د تفتيش يو کلکه پروسه  ۵۸د دوهم پړاو ټاکنو د ورځې څخه ورسته، د ټاکنو کميسيون د ټاکنو د قانون  

رايو بيا شميرنه او پيل کړه خو د ټاکنو د کميسيون د پريکړې تفصيل چې د رايو د صندقونو د تفتيش د تنظيمولو، د 
 خپورشوی.  باطلول پکې شامل و د دغې پروسې د پيل څخه مخکې نه و

 
، د ټاکنو د پروسې مشروعيت او اعتبار کمزوری کړ او د ټاکنو د پروسې د تصويبد حقوقي احکامو  آخری شيبو کیپه 

معيارونه او تجربې ښيي چې د  اصولو په هکله د ټاکنيزو همکارانو پر وخت پوهيدلو څخه يې مخنيوی وکړ. نړيوال
 ټاکنو د پروسې د اعتبار لپاره د  قانون ثبات يو اړين کار دی.
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16 
 

بايد د ټاکنو د پيل څخه مخکې تصويب شي تر څو  جوړونی قانون دپاره د نړيوالو معيارونو  او تجربو مطابق، د ټاکنو
کړي چې په ټاکنو کې پلي  هو او قواعدو ځان پوټاکنيزو همکارانو او رايه اچونکي کافي وخت ولري چې په هغه اصول

 کيږي.
 

 ب. د کانديدانو ثبت
 

د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو لپاره د کانديداتورۍ لپاره شروط په اساسي قانون ذکر شوي  او د ټاکنو د قانون 
رره تصويب کړه تر څو نوموړي د ثبت مق ماده کې پرې تاکيد شوی. د ټاکنو خپلواک کميسيون د کانديدانو ۱۵او  ۱۳په 

مالتړ کونکو الس ليکونه او يا د ګوتې  ۱۰۰۰۰۰احکام بشپړ کړي. دغه مقرره حکم کوي چې يو کانديد بايد لږ تر لږه د 
فيصده مالتړ کونکي ولري او يو  ۲بايد څخه هر واليت د واليتونو څخه وي او  ۲۰د لږ تر لږه چاپ ولري چې بايد

 .د ټاکنو کميسيون ته وسپاریهم  په توګه د تضمينميليون افغانۍ 
16F

 ۱۰دغه د پيسې کانديد ته د ټاکنو د ګټلو او يا حد اقل  17
٪  با اعتماده رايې ګټلو څخه وروسته بيرته ورکول کيږي. د جمهوري رياست معاونيت ته کانديدان اړتيا نلري چې ياد 

 مالتړو کسانو السليکونه او يا هم پيسې ديپوزټ کړي.
 

شروط د جمهوري رياست د کانديدانو لپاره کيدای شي د دوی د کانديداتوری مخه  تضمينکونو او د پيسو د د السلي
ونيسي. د ثبت شرطونه يا خو بايد السليکونه او يا هم د پيسو ديپوزيټ وي. که څه هم د پيسو د يپوزيټ مقدار بايد د 

مستحقو  ديی په احتياط سره وسنجول شي تر څو زياتوالی  اضافي کانديدانو د مخنيوي لپاره کافي وي خو دغه مبلغ بايد
 مخه و نه نيسي.حق د کانديد کيدلو  کسانو

 
ټولګي د فراغت سند بايد ولري  ۱۲شرط دا و  چې د يو بل د واليتي شوراګانو کانديدانو لپاره  سره و سرهسرايطد نورو 

17Fچې دغه شرط د نړيوالو معيارونو سره په ټکر کې دی. 

ير زيات کانديدان له همدې کبله له کانديداتورۍ څخه يو شم 18
لو مخه نيولې وي، ځکه کيد محروم شول. سربيره پر دې، د دولسم ټولګي د فراغت شرط کيدای شي د ډيرو ښځو د کانديد

 په کلتوري لحاظ ډيرې کمې ښځې د نارينه و په پرتله زده کړو ته الس رسی لري.
18F

19 
 

 و  لپاره موجود شرطونه ډير له محدوديتونو څخه ډک دي اوبايد بيا د سره پرې غور وشي.د واليتي شوراګانو د کانديدان
 

ښځو په شمول) خپل ۳۲۳کانديدانو (د  ۳،۰۵۶تنو کانديدانو او واليتي شوراګانو ته   ۲۷جمهوري رياست  ته  په اوله کی
 ۱۱جمهوري رياست  ته  د ټاکنو کميسيون درخواستونه د ټاکنو کميسيون ته تسليم کړل. د ارزيابی د پروسې نه وروسته
ښځو په شمول)    ۳۰۸(د  تنه کانديدان ۲۷۱۳تنه کانديدان او دهغوی اړوند مرستياالن منظور کړل. واليتي شوراګانو ته 

 و منل چې د دواړو کټګوريو لستونه خپاره شول.
19F

په هغه وختونو کې د ټاکنو کميسيون په دې بريالی نشو چې د رد  20
ديدانو د علت په هکله پوره معلومات ورکړي، چې اکثره دغو کانديدانو د خپل حالت په هکله له رسنيو څخه خبر شويو کان

 شول.
  

د کانديدانو د ثبت په اړه حقوقي احکام او طرزالعملونه بايد اصالح کړی شي او د دوی د کانديداتورۍ د وړتيا لپاره د 
مات ورکړای شي او دا ورته په ډاګه شي چې د دوی په اسنادو کې څه ارزونې د نتايجو په هکله دوی ته پوره معلو

 ستونزې موجودې وې تر څو دوی ته د بيا ثبت لپاره د دوهم ځل درخواست زمينه برابره شي.
 

                                                           
د اروپا وينيس د ټاکنيزو مسايلو وګورۍ. دغه راز    ) ۱۹۹۶عامه  تبصره  کې ( ۲۵مادې په هکله  د ملګروملتونو د بشري حقوقو د کميتې  نمبر ۲۵د   ICCPRد   16

 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023-eوګورۍ چې پدې لينک کې موجود دۍپراګراف  ۳شورا  د ښو تجربو  طرزالعمل 
 ي.ايروسره انډول د ۱۳۲۰۰يوميليون افغانۍ د   وګورۍ.الف جزؤ ماده  ۱ د کال د جوالی  د مقررې ۲۰۱۳د  کانديدانو د ثبت په اړه د ټاکنو د کميسيون   17
 پرګراف  وګورۍ. ۱۵  کې ) ۱۹۹۶( د کالنمبر عامه  تبصره  ۲۵  18
 کال د معارف وزارت د سواد کاري پالن وګورۍ: ۲۰۱۵ – ۲۰۱۲فيصده نارينه بې سواده دي.  د  ۶۳فيصده ښځې او  ۹۰په کليوالۍ سيمو کې  تخمينآ     19

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf. 
اتوری لپاره د جمهوري رياست د کانديد چینفره درخواست ورکونکي و. ښاغلی داود سلطان زوی وروسته له هغه قبول شو  ۱۰لومړی  د جمهوري رياست د کانديدانو لست     20

 يی درخواست منظور شو.
 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023-e
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf


                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
څخه مخکې دريو کانديدانو په رسمي ډول د جمهوري رياست د ټاکنو د پريښودلو اعالن وکړ چې  ټاکنو له لومړي پړاو

 الره هواره شوه.سيالي تنو ته په ټاکنو کې د  ۸پدې ترتيب 
20F

پداسې حال کې چې په دغه ټاکنو کې هيڅ ښځې د جمهوري  21
رياست لپاره د  ټاکنو  په کانديدانو کې نوې موجودې خو دريو تنو ښځو د مرستيالۍ  لپاره ځانونه ثبت کړي و. د ټاکنو 

ټاکنو څخه وتلي د دوی رايې بايد باطلې و شميرل شي. واليتي  قانون دغه حکم په نظر کې نيولۍ چې هغو کانديدانو چې د
 يې ښځې وې . ۲۹۷تنه کانديد و چې  ۲۵۹۰شوراګانو ته  

21F

د کانديدانو لست د ټاکنو د کميسيون په ويبسايټ کې نشر   22
ت نه وموجود. د شو خو د وخت سره سم نه تجديد کيدو، او د هغو کانديدانو په هکله چې له ټاکنو څخه وتلي و هيڅ معلوما

حقوقي او اداري کمښتونو سره سره، د ثبت پروسه جامع او مشتمله وه او رايه اچونکو د خپلې خو ښې کانديد ته رايې 
 واچولې.

 
 

 د ټاکنو اداره  .5
 

واليتي دفترونه، د رايې  ۳۴د ټاکنو اداره له دريو واحدونو څخه تشکيل شوې وه، چې پکې د ټاکنو خپلواک کميسيون، 
 یساحو مديران، د رايې اچونې کميټې او مرکزونه شامل و. برسيره پر دې د ټاکنو خپلواک کميسيون د ولسواليواچونې 

 کوارديناتوران پدغه پروسه کې شامل کړل چې د واليتي دفترونو لخوا استخدام شول.
 

، د بشر د حقوقو د کال د تشکيالتو قانون د ټاکنې يوه کميټه معرفي کړه چې د ملي شورا، سترې محکمې ۲۰۱۳د 
د څخه تشکيل شوې وه، تر څو د ټاکنو د خپلواک کميسيون او د شکايتونو د کميسيون  کميسيون او د مدني ټولنې له غړو

د ډيموکراتيکو بنسټونواو  OSCEد او د يوه شفاف او جامع ميکانيزم له  طريقه د نواماندانو څخه لپاره کمشنری پوستونو 
22Fسپارښتنو سره سم نوماندان وټاکي.د   ېادارد بشري حقوقو 

قانون مطابق، د ټاکنو د خپلواک کميسيون  د د تشکيالتو  23
  ۲۷نيټه د   ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۳کلونو لپاره د  ۶کميشنران  د ښاغلي کرزي له خوا د  ۹ښځو په شمول  ۲لپاره د 
 ماندانو له جملې څخه وټاکل شول.وکسه  ن

23F

لو اختيار د جمهور رييس سره دۍ، ځنې ټاکنيزو دا چې د کميشنرانو د ټاک  24
 همکارانو د ټاکل شويو کميشنرانو د استقالليت په اړه شک څرګند کړ.

 
د ټاکنو د خپلواک کميسيون د استقالليت او شموليت په هکله د خلکو د اعتماد جلبولو د ميکانيزم په اړه بايد زياته پاملرنه 

 وشي.
 

څخه تعين شول. د خپل منځی انتخاباتو غړو  داو سکرتر د دغه کميسيون  س، مرستيال،د ټاکنو د خپلواک کميسيون ريي
سکرتريت له خوا حمايه کيږي چې د کميسيون تر رهبرۍ الندې د ورځنيو چارو د اجرا يوه ټاکنو خپلواک کميسيون د 

کلونو لپاره د  ۴د   کولو مسوليت لري. سکرتريت د اجراييه رييس لخوا رهبري کيږي چې د جمهور رييس له خوا
 کميسيون په سپارښتنه د مسلکي اشخاصو له جملې څخه تعينيږي.

 
په اجراييه تشکيل کې د ټاکنو واليتي دفترونه شامل دي چې د هغوی له طريقه سکرتريت په ټولو واليتونو کې حضور 

د ديپارتمنتنو د ورځنيو چارو   لري. د سکرتريت په مديريت کې د ا جرايه او اداري چارو دوه مرستياالن شامل دي چې
 د مديريت او انسجام مسوليت په غاړه لري.

 
کال د ټاکنو  څخه په وروسته دوران کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د نړيوالې ټو لنې له خوا د تمويل شوي  ۲۰۱۰د 

24Fظرفيت جوړونې له پروګرامونو څخه په پراخه پيمانه ګټه پورته کړه.

و هم د تخنيکي مشورو دغې پروژې هم مالي ا 25
کال د ستراتيژيک پالن د  ۲۰۱۶ -۲۰۱۱مرستې کميسيون ته ورکولې چې دغه کار د ټاکنو د خپلواک کميسيون سره د  

او  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد پلي کولو په چمتو والي کې مرسته وکړه. د خپلواک کميسيون ستراتيژيک پالن 
کال کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون سره د نړيوالې  ۲۰۱۳ه په پام کې ونيولې. پ سپارښتنې ې پخوانۍادارد بشري حقوقو 

کال د ټاکنو مصارف چمتو شي او د افغان حکومت د  ټاکنو د  ۲۰۱۴ټو لنې مرستې نورې هم وغزول شوې تر څو د 
يو جامع  اجرايوي پالن کال د ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کميسيون  ۲۰۱۴مالي مصارفو سره يو څه مرسته هم  وشي. د 

 او د درغليو د مخنيوي يوه ستراتيژي هم جوړه کړه.
25F

د نړيوالې ټولنې دوام لرونکې مرسته، د دغه اسنادو په وخت 26
                                                           

نيټه پريښوده او کميسيون ته يی له ټاکنو يوه ورځ  ۱۶،۲۶، ۶ښاغلۍقيوم کرزی، عبدالرحيم وردک، سردار محمد نادر نعيم، د جمهوري رياست سيالۍ د مارچ په    21
 شورا کانديدان له لست څخه د تعليم د نه درلودلو او سن له کبله و ايستل.  تنه د واليتي ۱۱۴مخکې استعفا وړاندې کړه.  برسيره پر دې د ټاکنو خپلواک کميسيون 

وايي چې د ايستل شويو کانديدانو رايې به د شمير په وخت کې نه شميرل کيږي او د ټاکنو  خپلواک کميسيون هم دا واضح دوهم پرګراف ماده  ۴۷د ټاکنو د  قانون     22
 کړه چې داسې رايی باطلې شميرل کيږي.

 مادې وګورئ. پخوا به  جمهور رييس په يوه ځان د ټاکنو  د خپلواک کميسيون کميشنران ټاکل. ۲۲او  ۸د تشکيل د قانون  23
. بيا وروسته د مدنې ټولني کو الندې راغللد تعيناتو کميټه د قانون سره سم  کميشنرانو په ټاکلوکې د ټاکنيزو مسلو اړوند د مدنې ټولنې د سازمانونو د نه شموليت له کبله تر نيو  24

 سامانونه پدې سال نشولچې په دغه کميټه کې به څوک ددوی استازيتوب کوي.
پروګرام له الرې وړاندې کړې. برسره پر دې د شکاياتو  له کميسيون سره  UNDP ELECT IIنړيوالې ټولنې د ټاکنو  خپلواک کميسيون ته خپلې تخنيکي مرستې د  25

 مرسته کوله. (UNOPS)له طريقه   IFES د
 ستراتيژيک  کاري پالن د دغه کميسيون په ويب پاڼه کې موجود دي.  ۲۰۱۶ – ۲۰۱۱دواړه اسناد او د ټاکنو  د خپلواک کميسيون   26



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
کال د ټاکنو لپاره د ټاکنو ادارې په   ۲۰۱۴تيارولو او د ټاکنو د خپلواک کميسيون له تيرو تجربو څخه زده کړې د 

 ړه.چمتووالي کې زياته مرسته وک
 

کال د ټاکنو د تجربو د  ۲۰۱۴نړيواله ټو لنه بايد خپلو مرستو ته دوام ورکړي ترڅو د ستراتيژيک پالن سره سم  او د 
 تطبيق او په پام کې نيولو سره  د ټاکنو  د خپلواک کميسيون ظرفيت لوړشي. 

 
. دغه کميسيون کوښښ وکړ وګمارلکار  تنه په ۹۹۹۳۴په ټول هيواد کې د ټاکنو لپاره د ټاکنو  د خپلواک کميسيون کابو 

ترڅو هغه کسان استخدام کړي چې په تيرو انتخاباتو کې يې د کار تجربه لرله. د غه راز د ټاکنو د خپلواک کميسيون 
 هغه موقت ټاکنيز کارمندان  له دندو ګوښه کړل چې په تيرو ټاکنو کې غير قانوني فعاليتونه ترسره کړی و. ۱۱۰۰۰

 
و وزارت د رايې اچونې د مرکزونو لپاره د ښځينه کارکونکو د استخدام او روزنې لپاره زياته پاملرنه د کورنيو چار 

وکړه چې په کې ښځينه د تالشۍ کارکونکې هم شاملې وې. په کليوالي سيمو کې د ښځينه کارکونکو د کمښت له کبله د 
 په هغو مرکزونو کې کار وکړي.ټاکنو واليتي دفترونه مجبور شول تر څو د ډير عمرلرونکي نارينه 

 
د ټاکنو د خپلواک کميسيون او د کورنيو چارو وزارت بايد مخکې له مخکې د ټاکنو لپاره ښځينه کارمندانو او تالشي 

 وشي.  کونکو  د استخدام پالن جوړ کړي. خاصه پاملرنه بايد مختلفو سطحو کې د ښځينه کارمندانو روزنې او پالنې ته
 

کميسيون په ځنې ټاکنيزو کړنو کې شفافيت نه درلود خو شکايتونو ته يي قانع کونکي ځوابونه وويل او د ټاکنو خپلواک 
بيا وروسته په خاصه توګه د جمهوری رياست د ټاکنو په دوهم پړاو کې اصالحات پکې راغلل. د رايو د شميرلو او 

عامو وازو شاته کيدې خو معلومات په عام ډول نتايجو په استثنا د ټاکنو د خپلواک کميسيون اکثره فيصلې د تړلو در
مطبوعاتي کنفرانسونو، غونډو او د خبر پاڼو له الرې وړاندې کيدل. د ټاکنو   ته د د کانديدانو استازو او ناظرينوخلکو، 

 خپلواک کميسيون ويب پاڼه په منظم ډول تجديد کيده او د کميسيون فيصلې او خبرونه پکې خپريدل خو اکثرا په خپل
 وخت او بشپړ نه و.

 
نکو او ود دې لپاره چې اعتبار او شفافيت ال ښه شي د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد خپلې فيصلې او پريکړې د څار

کانديدانو د استازو په وړاندې په ښکاره سره تر سره کړي . د ټاکنو په اړه معلومات بايد د ټاکنو خپلواک کميسيون د ويب 
 امه محضر ته په خپل وخت سره خپاره شي.پاڼې څخه په منظم ډول ع

 
 الف. لوژستيک، روزنه او دعامه خبرتيا فعاليتونه

 
د رايې پانې د هرځل ټاکنو لپاره چاپ کړې چې د هر ځل ټاکنو لپاره يی رنګ  ۱۵۱۲۱۰۰۰د ټاکنو خپلواک کميسيون 

ي رنګ بوتلونه، چراغونه، د رايې چونې مرکزونو لپاره تجهيزات، د نه پاکيدونکامختلف و. دغه کميسيون د رايې 
 اود ټاکنيزو توکو د انتقال  لپاره  آبي رنګه صندوقونه چمتو کړل. د ټاکنيزو توکو انتقال   پردې، د رايې اچونې صندوقونه

 او آيساف په مرسته تکميل شول.  ورځې ونيوې چې د افغان امنيتي ځواکونو ۳۰د هرو ټاکنو لپاره 
 

نو له الرې ترسره واوي يو کمپاين د بروشرونو، بلبورډونو، پوسټرونو، جيبي کليزو او اشتهارپه ملي سطحه د عامه پوه
تلويزيونو او  ۲۴د ننداری وړاندی ګړ او د ټاکنو کميسيون واليتونو  ۳۴شو. د ټاکنو خپلواک کميسيون ګرځنده تياتر په 

نکو لخوا د عامه ومدني اورايې اچونې روز ۱۴۵۰راډيوګانو له الرې د عامه خدمتونو اعالنونه خپاره کړل. د  ۵۱
پوهاوي مواد لکه نمونوي د رايو پاڼې، فليپ چارټونه، او الرښودونه په ټول هيواد کې توزيع کړل. د ټاکنو خپلواک 
کميسيون دغه راز د رايو اچونکو د معلوماتو ټليفوني مرکزونه د لومړيو ټاکنو د نهايی نتايجو تر اعالن پورې فعال 

د رايې اچونې د مرکزونومديرانو، مسولينو، د رنګ  DFCs د ولسواليو په کچه د انتخاباتو کوارديناتوران و.ساتلي 
د هويت کارت کتونکو مسولينو، د رايې اچونې د صارولو مسولينو او  د رايې د صندوقونو او نظم کنترولونکو  مسولينو،

 .لپاره د تاکنو څخه مخکې روزنيز پروګرامونه وړاندې کړل
پيل شو چې د دوهم پړاو لپاره د ټاکنو نښې نښانې ښکاره شوې. د  وخت  لپاره په عملي ډول تياری هغه ود دوهم پړا

رايې د پاڼو چاپول د دوهم  پړاو د ټاکنو د نتا يجو  د رسمي اعالن څخه مخکې پيل شول. د ټاکنو  خپلواک کميسيون د 
د  OSCEد فيصله وکړه او او بی له دی نه چی قرعی په پام کی ونيسی  پخپل سرپه هکله  انتخاباتی شميریکانديدانو د 

په موافقی د  ټاکنو حمايوي ټيم ته  يې وويل چې دا کار يې د کانديدانو  ېادارد او بشري حقوقو  ډيموکراتيکو بنسټونو
ه زيات وخت نيولو نو ورځو څخ ۳۰رايې د پاڼو توزيع له د سره کړی. د ټاکنو خپلواک کميسيون وويل لکه څرنګه چې  

 دا ممکنه نه وه چې حقوقي ميعاد دې پوره کړای شي.
 
 
 د رايو اچونکو ثبت .6

                                                                                                                                                                                     
 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 

د رايه اچونکو ثبت يو فعاله لړۍ ده او رايه اچونکي بايد د رايې ورکولو په مرکز کې حاضر وي او بايد د هويت اسناد 
يه اچونکو ثبت د بن د موافقې څخه وروسته د  ښکاره کړي تر څو د رايې کارت تر السه کړي. په افغانستان کې د را

کال په ټاکنو کې عملي شو خو په دغه اړه  ال تر اوسه د يو مرکزي راجستريشن سيستم ندۍ را منځ ته شوی.  د  ۲۰۰۴
 ټاکنو د رايه اچونکو د هويت کارت د يوه معتبر سند په حيث ګڼل کيده. د ټاکنو  خپلواک کميسيون د ټاکنو په ورځ د تيرو

کال د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو لپاره د رايه اچونې د نويو کارتونو توزيع تر سره کړه. الندې  ۲۰۱۴
کال د ټاکنو لپاره  ۲۰۰۴معلومات وګوری تر څو د نويو او پخوانيو رايه اچونکو په هکله معلومات حاصل کړۍ. د  

رايه اچونه کې چې د ټاکنو د مديريت د ادارې له خوا  تنه رايه اچونکې راجستر شول تر څو په ملي سطحه ۱۰۹۴۹۸۹
کال د لندن په  ۲۰۰۶. کال د رايه اچونې د راجستر تجديد پيل شو. د ۲۰۰۵تنظيم شوې وه برخه واخلي چې ورپسې د 

خو  کنفرانس کې د افغانستان دولت او نړيوالې ټولنې په ملي کچه د مدني راجستريشن او رايه اچونې باندې موافقه وکړه
26F. سره بيل پاتی شیسيستم کو د ثبت رايه اچوند د مدني راجستريشن او د نفوسو وروسته دولت  

27 
 
کال ټاکنو لپاره، د ټاکنو  خپلواک کميسيون د رايه اچونې چارې پيل کړې تر څو موجود ډيټابيس تجديد کړي  ۲۰۰۹د  

. د رايه اچونې په کارتونو کې عکسونه او د د رايه اچونې نوي کارتونه توزيع کړل ۴۷۲۰۹۰۶چې په پايله کې يې 
ګوتې چاپ د بايو ميتريک پروسې لپاره زيات کړی شول خو د ښځو په کارتونو کې عکس چاپول په هيڅ ټاکنو کې 

 الزمي خبره نه وه.
 

ټولو کال را پديخوا د  ۲۰۰۳کال د ټآکنو لپاره د نوي راجستريشن څخه وروسته د ټاکنو  خپلواک کميسيون د  ۲۰۱۰د 
ميليونه رايه اچونکو  ۱۰،۵ميليونو څخه زيات تخمين کړل چې د  ۱۷رايه اچونکو د ثبت کارتونه په مجموعي ډول له 

 لپاره اټکل شوي و.
27F

28 

 
د  رايو اچونکو د کارتونو د شمير او د تخمين شويو رايو اچونکو اشخاصو تر منځ فرق د څو ځلي رايې اچونې امکانات 

و د مساواتو اصول چې په اساسي قانون اونړيوالو معيارونو کې هم ذکر شوي د ننګونو سره مخ رامنځ ته کوي او د راي
 کړي دي.

28F

د رايو اچونې د مرکزونو لپاره  د  رايو اچونکو د دقيق لست په برابرولو کې نه برياليتوب يو لوی خڼډ دۍ  29
ص موقعيت لپاره پکار دي ستونزمن کوی. په چې کاري پالن جوړونه، د اړتيا وړ د  رايو د پاڼو تخصيص چې د يوه خا

دوران کې د  رايو اچونکو بې شميره  کارتونه او خورا زيات د  رايو د پاڼو تخصيص د غير قانوني کار امکانات 
 زياتوي او د درغليو تشخيص ګرانوي.

 
ته  د ټاکنو  خپلواک کميسيون کال  رايو اچونکو  د ثبت   تحقيق نه وروس ۲۰۱۲د دغه ستونزو په پام کې نيولو سره او د 

د ستراتيژيک پالن مطابق په  ملي سطحه د رايو اچونکو د ثبت نوې پروسې ته مال وتړله، خو د نړيوالې ټولنې د 
سته، د ټاکنو  خپلواک کميسيون د رايو اچونکو  د ثبت  ونظرياتو له اخيستو وروسته او د افغانستان د دولت د پريکړې ور

کال کې د ټاکنو خپلواک کميسيون د دولت د اړوندو ارګانونو سره د  ۲۰۱۳ان چمتووالی پريښود. په  لپاره  په يوازې ځ
 الکترونيکې تذکرې د پروژې په هکله يو تفاهم ليک السليک کړ.

29F

د دغه پروژې اوږد مهال هدف دا دی تر څو د رايو  30
ې پواسطه چمتو کړای شي او د ټاکنو کميسيون  اچونکو ثبت  د مدني ثبت د ديتابيس څخه د الکترونيکې تذکرو د پروژ

به د اړوندو وزارتونو سره خپلې خبرې جاري ساتي ترڅو د دغه هدف د الس ته راوړلو لپآره ضروري اقدامات تر سره 
 شي.

30F

تر اوسه پورې د الکترونيکې تذکرو د پروژې نتيجه ثمر ته نده رسيدلې او خلکو ته الکترونيکې تذکرې ندي 31
چې علت يې د حقوقي چوکاټ په هکله عدم توافق دی چې پکې نوې احصاييه هم يوه لويه ستونزه ده.  د توزيع شوې 

 کال ټاکنو لپاره د رايو اچونکو کارت د يو واحد قبول شوې هويت پيژندنې  يو با اعتباره سند دی. ۲۰۱۴
 

له بيرته واخلي تر څو د ټاکنو  خپلواک دولت کوالی شوی چې خپله پريکړه د رايو اچونکو د يوازې پر ځان د ثبت په هک
يا خو د رايو ; کميسيون و کوالی شي چې د راتلونکې لپاره د رايو اچونکو د ثبت لپاره په مستقالنه ډول اختيارات ولري

 اچونکو ثبت د مدني ثبت سره ونښلوي او يا هم د يوازې پر ځان د ثبت سيستم را منځ ته کړي.
 

                                                           
 کال په جنوري کې تصويب شوه وګورئ. ۲۰۱۳د ټاکنو   د خپلواک کميسيون د رايه اچونکو د ثبت مقرره چې د   27
ورکشاپ په  UNDP Thematicنيټه د  ۷کال د مارچ په  ۲۰۱۳د رايو اچونکو ثبت؛ د افغانستان د قضيې مطالعه، چې د ’اک کميسيون پرزينټيشن د ټاکنو   د خپلو  28

 ترڅ کې په موزمبيق کې د  اوروپايی کميسيون کې وړاندې شوه. کاپي يې د ټاکنو   د خپلواک کميسيون څخه ترالسه شوه.
ب ماده وګورئ چې وايي، کډونکونکي دولتونه  به د تبعه و  او ځوانانو د ټاکنو د  ۲۵د   ICCPRپرګراف او د   ۷٫۳کوپن هاګن د سند کال د  ۱۹۹۰د  OSCEد   29

 ګډون نړيوال حقوق تامينوي.
د  ۲کال د جنورۍ په  ۲۰۱۳ن به رد کوي د د وزيرانو شورا پريکړه وکړه چې د ټاکنو   د خپلواک کميسيون د رايه اچونکو د ثبت پال ۱۷کال د سپتمبر په  ۲۰۱۲د    30

 وزيرانو شورا اداري چارو دفتر داسي وويل چې د ټاکنو   د خپلواک کميسيون د رايه اچونکو  په دوران کې تقلبي کارتونه نشي باطلولی.

. 
او ماليې وزات سره يو ځای د کابل لپاره  د الکترونيکي  کال د جون په مياشت کې د ټاکنو خپلواک کميسيون د مخابراتو وزارت، کورنيو چارو وزارت، ۲۰۱۳د    31

 ه ندی نهايی شوۍ.تذکرې په اړه د  پروژې يو تفاهم ليک تسويد کړ. ملي شورا ال تر اوسه د تذکرو لپاره حقوقي چوکاټ ندې جوړ کړی او تفاهم ليک ال تر اوس



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
کال د ټاکنو لپاره د رايو اچونکو د کارت چارې تر سره کړې چې  ۲۰۱۴نو  خپلواک کميسيون د په  لنډ مهاله توګه، د ټاک

ميليونو تنو پوښښ يې هدف و.  په دغه پوښښ کې په عمده ډول ښځې، کوچيان، او نوي د شرايطو وړ ځوانان  ۴کابو د 
 ۴۱د  د والياتو په  مرکزونو کی  ۲۶ی په مشامل و چې دغه کار په دريو مرحلو کې ترسره شو.  لومړی پړاو يې د 

31Fشروع شوه.مرکزونو په پرانيستلو 

 ۲۰۱۳ولسواليو کې پيل  او د   دمرکزونو  ۳۸۶ د ۲۶ پهدويم پړاو يی د جوالی  32
32Fنيټه ختم شو.  ۱۰کال د ديسمبر په 

دريم پړاو يې په دې هدف و تر څو هغه رايه اچونکي چې نومونه يې ثبت شوي  33
ساعته د ټاکنو له ورځې مخکې  ثبت شي. دغه مرحله د لومړی  ۷۲د رايه اچونکو په لست کې ندي د هغوی نومونه 

کلو ته رسيدلي و د دوهم ځل   ۱۸هغه رايه اچونکې چې عمر يې د دوو پړاونو تر منځ خو پړاو ټاکنو لپاره تر سره شوه، 
  په ټاکنو کې يې ګډون نشوای کوالی.

 
ارې د رايه اچونکو د عالقمندی نلرلو او ځنې تخنيکي او اداري ستونزو له امله  کال د ټاکنو لپاره د ثبت چ ۲۰۱۴د 

 ډيرې ځڼډمنې وې خو بيا ورسته ګړندی شوې.
  

د ثبت په دوران کې يوازې څو د امينتي پيښو ريپوټونه ورکړل شول چې مرګ ژوبله يې نه درلوده. په پايله کې د ټاکنو 
 ۱٫۳۲ميليونه رايه اچونکې يې ثبت کړل چې له دې جملې څخه  ۳٫۸کابو  خپلواک کميسيون خپل هدف ته ورسيد او

ميليونه رايه  ۱۳ د ميليونه د ثبت کارتونه ۲۱کال د ټاکنو لپاره کابو  ۲۰۱۴) فيصده يې ښځې وې. د ۳۷٫۷ميليونه (
 په  دوران کې و.په منځ کی  واچونک

 
ثبت کارتونه ساتل کيږي نو دا بايد ضروري مکلفيت  لکه مخکې چې  سپارښتنه وشوه ، که چيرې د رايه اچونکو د 

وګڼل شي چې ټول ا شخاص، نارينه او ښځې بايد د درغلۍ د مخنيوي په هدف د رايه اچونې د ثبت  په کارتونو کې 
 عکسونه ولري.

 
 

 کمپاين .7
 

 الف. د کمپاين چاپيريال
 

ټاکنو قانون د کمپاين اساسي اصول ټاکي او داسې تضمينوي. د جوړول  واو ټولن ګانوشوراد اساسي قانون د بيان آزادي، 
يې تعريفوي: د کانديدانو او يا د سياسي ګوندونو هغه فعاليتونه چې د رايه اچونکو د مالتړ د ترالسه کولو په هدف وي. د 

يب دې لپاره چې حقوقي او د اساسي قانون احکام بشپړ شي د ټاکنو خپلواک کميسيون د کمپاين او رسنيو مقررې تصو
کړې او د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو کانديدانو او رسنيو له پاره يې طرزاالعملونه جوړکړل.  ټول کانديدان د 

تر څو د ثبت نه مخکې طرزاالعمل السليک کړي. د کمپاين مودې  دیټاکنو خپلواک کميسيون د مقررې پر اساس مکلف 
ورځې دوام وموند او د ټاکنو د ورځو څخه دوه ورځې  ۳۰او  ۶۰اره د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو د ټاکنو لپ

 دوهم پړاو ټاکنو لپآره په قانون کې نده واضح شوې.د ې پای ته ورسيده. د کمپاين موده کمخ
 

سپارښتنه کيږي چې  د ټاکنو حقوقي چوکاټ بايد بيا له سره وکتل شي تر څو د جمهوري رياست  د دوهم پړاو د ټاکنو 
 کمپاين  د مودې د طول تعريف پکې واضح شي. لپاره د

 
پيل او د اپريل  ۲او د واليتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د مارچ په  ۲د جمهوري رياست د ټاکنو د کمپاين  موده د فبروي په 

چاپ کړې نيټه پای ته ورسيده . په مهمو ښارونو کې د کمپاين  د پوسترونو په ښودنه  برسيره ځنې کانديدانو ورقې  ۲په 
او د رايه اچونکو سره يي غونډې تر سره کړې. اکثره کانديدان په ټلويزيونوکې د مناظرې کولو په حالت کې وليدل 

 شول. 
 

د ژمي د هوا د حاالتو له کبله د جمهوري رياست د لومړي پړاو کمپاينونه لومړۍ ډير ورو پيل شول خو بيا يی وروسته 
ې غونډې تر سره کړې. د امنيتي ستونزمن حالت له کبله د کمپاين سرعت په ښاري او سرعت پيدا کړ. اکثره کانديدانو  ښ

کليوالي سيمو کې مختلف و.  پداسې حال کې چې په لويو ښارونوکې غونډې  په الره اچول کيدې خو په کليو کې خلک 
ا کوله تر څو د هغوی تر نفوذ ويريدل او يوازې د کمپاين له پاره يې د سپين ږيرو او مخورو سره په مشوره کولو اکتف

الندې خلکو مالتړ را جلب کړي. ځنې کانديدانو په پسرلي کې د ټاکنو د موسم په هکله انديښنه څرګندوله له دې کبله چې 
 دوی خپلو رايه اچونکو ته نشوی رسيدای، په خاص ډول  په لرې پرتو سيمو کې.

 

                                                           
 و. د ثبت مرکزونه د ښځو  او نارينه و لپاره په جال ځايونو کې     32
په غزني، نورستان، کاپيسا، لوګر، کنړ  ۹مرکزونه پرانيستل نه شول  چې له هغو څخه  ۱۳د ثبت مرکزونه پالن کړي و  خو  ۳۹۹د ټاکنو خپلواک کميسيون لومړی     33

ه کبله تړلي و. لرې پرتو سيمو ته د ټاکنو خپلواک کميسيون د ثبت په غزني، زابل او هلمند واليتونو کې د امنيتي ستونزو ل ۴او پکتيکا واليتونو کې د لوژيستيکي ستونزو له امله او 
 .ګرځنده ټيمونه واستول



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
تلفو قومونو څخه د اشخاصو ټاکل او په مختلفو قومونو کې د کمپاين  د په عمدي ډول د جمهوري رياست د مرستيالۍ لپاره د مخ

کولو څخه هدف دا و چې تر څو کانديدان د مختلفو قومونو مالتړ تر السه کړي. په سياسي ډګرکې د اختالف پر ځای د قومونو 
وزګاري به ختموي، د فساد سره به  سره د تړاو بيان په کمپاينونو کې عمده رول درلود. ډيرو کانديدانو ژمنې وکړي چې بې ر

 مبارزه کوي، د سولې د خبرو اترو لپاره په کوښښ کوي او د امنيت دوه اړخيزه موافقت نامه به السليک کوي.
33F

يو کانديد د دې  34
و لپاره کمپاين کاوه چې د رياستي سيستم پر ځای به پارلماني سيستم جوړوي چې په کې به د لومړي وزير څوکۍ هم ايجادوي ا

 واک به غيرمرکزي کوي.
 

پيل شوې او دوه  ۲۲د ټاکنو د خپلواک کميسيون د پريکړې سره سم د جمهوري رياست  د دوهم پړاو ټاکنې د مې په 
نو تر ځړولو او ځنې پلويانو او سياسي متحديدنو واونۍ يې دوام وکړ. دواړو کانديدانو خپل د کمپاين فعاليتونه د پوستر

تر السه کړ.  د  مالتړد دوی د مرستياالنو يا او نتآکنو سياالد د لومړي پړاو دخپل ړو کانديدانو پورې محدود کړي و. دوا
 دوهم پړاو دواړو کانديدانو تر منځ د نهايي ټلويزيونې مناظرې پالن د امنيتي ستونزو له کبله په حقيقت بدل نشو. 

 
يا  وروسته په دوهم پړاو ټاکنو کې سخته او  يو د بل پر د کمپاين روحيه په عام ډول د پروسې په ترڅ کې مثبته وه، خو ب

ضد شوه. که څه هم  د قومي تړاوونو اونورمنفي تبليغاتو تورونه د يوه کانديد د ټيم د غړو له خوا د بل  کانديد د ټيم په 
 غندل شول.ووا غړو وتپل شول خو په عام ډول داسې فعاليتونه د مدنې ټولنې، مقاماتو  او په خپله د کانديدانو لخ

 
د حکومتي چارواکو لخوا  په غير قانوني  ډول د کمپاين کولو مثالونه د جمهوري رياست  د ټاکنو په دواړو پړاونو او هم 

34Fد واليتي شورا ګانو په ټاکنو کې وليدل شول چې د کمپاين د مشروعيت اصول يې له خطر سره مخ کړل.

خو په جواب  35
پيل کړل او داسې چارواکي يې يا له دندې څخه ګوښه کړل او يا يې سزا ورکړه. په يوه کې يې مقاماتو سمدستی اقدامات 

چې په غير قانوني ډول د جمهوري رياست د يوه کانديد لپاره په يو امنيه قومندان د پوليسو  په يو ولسوالی کی قضيه کې 
ټاکنو د کې د دوهم پړاو په يو ولسوالی ت بل والي دکمپاين کولو تورن و له دندې ګوښه کړل شو خو بيا وروسته بيرته 

 مقرر شو.  دغه کار د تعزيراتو موثريت له منځه يووړ. مخکیڅخه 
 

سپارښتنه کيږي چې مقامات بايد په غير قانوني  ډول د دولتي منابعو څخه د ګټې اخيستو په مورد کې ډير حساس وي، 
ين کولو قضيې هم شاملې دي. مقامات بايد په داسې مواردو چې پکې د حکومتي چارواکو لخوا په غير قانوني ډول د کمپا

 کې په جدي او موثره توګه اقدام وکړي تر څو د داسې تخلفونو مخه ونيول شي.
 

 کمٻسيون رسنيو د    . ب
 

مهاله اداره ده چې د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون په چوکاټ کې د هر ځل ټاکنو لپاره د ټاکنو په  د رسنيو کمٻسيون هغه لنډ
 ۲۰۱۳ده کې د رسنيو د اجراآتو د څارنې په موخه رامنځ ته کيږي. نوموړې اداره چې پنځه مسلکي غړي لري د مو

کال د ديسمبر په مياشت کې د دې کار لپاره ګمارل شوې وه. په واليتي کچه د خپل مسووليت د بشپړولو په موخه د 
ټاکنيز د  ټيکو بنسټونو او بشري حقونو د ادارېد ډيموکرا OSCE دکوم چی رسنيو کمٻسيون د استازيتوب په شمول 

35Fمخکينۍ سپارښتنې نه دي پلې شوې. جوړولو لخوا د ټاکنيز کمپاين په ترڅ کې د رسنيو په هکله د مقررې ړ ټيم مالت

36 
د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د رسنيو د کمٻسيون لپاره د کارکوونکو د ګمارلو او بودجې د تخصيص مسووليت لرلو 

په دې هکله د د رسنوی کمسيون ول ټاکنيز بهير په ترڅ کې په جدي ډول دغه مراحل اداره او کنټرولوي. ترڅنګ د ټ
او  رپوټ ورکړروڼتيا  د نيمګړيتوب او نهټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا د کميشنرانو د ګمارنې او استخدام په برخه کې 

ت ټينګار غوښتنه کوله. سربٻره پر دې، پر ټاکلي وخت په دې هکله يې د ګمارنې په بهير کې پر مسلکي وړتياوو د زيا
د رسنيو د فعاليتونو د څارنې د پيل په موخه د رسنيو کمٻسيون د کارکوونکو د ګمارنې ځنډٻدل او بودجې د تخصيص 

 هم په خپل وار سره د رسنيو کمٻسيون پر ثبات منفي اغٻزه درلوده. 
 

لخوا د رسنيو کمٻسيون د اعتماد او باور د لوړوالي لپاره د رسنيزو  سپارښتنه کيږي چې د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون
کميشنرانو د ګمارنې په بهير کې د روڼتيا د زياتوالي لپاره نور ګامونه پورته کړل شي او باوري کړي چې له ګمارنې 

يت ورکول وروسته دې کمٻسيون ته د بودجوي موضوعاتو او کارکوونکو د ګمارنې په برخه کې نور زيات مسوول
 کيږي.  

                                                           
کې د امنيتي تړون د د السليک کيدو څخه ورسته د يو روزنيز او  ۲۰۱۴کال په پای کې د آيساف د ماموريت  په ختميدو سره ، امريکا او دهغه متحدينو په  ۲۰۱۴د    34

 ژمنه کړې ده. امنيتي ماموريت
داسی حقوقی تضمينونه بايد  "پرګراف داسی حکم کوی  ۶ماده  ۷کال د کوپن هاګن سند  ۱۹۹۰د اروپا د امنيت او همکاريو دسازمان د      35

کم پرګراف ح ۵ماده  ۳سربيره پردی ددغه سند  "موجودی وی چی ګوندونو او سامانونه وکوالی شی د مساواتو پر بڼسټ سره سيالی وکړی
د دولتی مقاماتو او ملکی مامورينو دنده داده چی په کمپاينونو کی د اساسی قانون احکام رعايت کاندی او دقوانينو نه سرغړونه و  "کوی چی 

 "نکړی
دارنګه بايد د وروستۍ نتايجو  له اعالن ورځې وړاندې رامنځ ته او هم ۹۰مادو مطابق، د رسنيو کمٻسيون بايد د ټاکنو له ورځې څخه  ۶۱٫۶او  ۶۱٫۱د ټاکنو د قانون د     36

 ورځو په ترڅ کې خپل کار بشپړ کړي. ۴۵څخه وروسته د 
 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 

د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د ټاکنيز بهير په ترڅ کې د رسنيو کمٻسيون د مسووليت د وړتيا او توان په برخه کې د رسنيو 
اړوند شکايتونو د تشخيص په موخه يو شمٻر کړنالرې هم تصويب کړې دي. د جمهوري رياست د ټاکنيز کمپاين په 

ډول اووه قضيې تر غور الندې نيولې وې: چې له دې جملې څخه يې دوه په ترڅ کې د رسنيو کمٻسيون په ټوليز 
لومړي او پنځې نورې يې بيا د ټاکنو په دويم پړاو کې وې. د دې ترڅنګ د رسنيو کمٻسيون يو شمٻر نورې ستونزې 

ديارلس هم د غٻر رسمي خبرو اترو له الرې حل کړې دي. د رسنيو کمٻسيون د ټاکنو د لومړي پړاو په ترڅ کې 
ټلويزيوني شبکې او يوه راډيويي شبکه د خبري پوښښ څخه د سرغړونو په تور او د دويم پړاو په جريان کې هم د 

 ورته سرغړونو په تور ديارلس ټلويزيوني شبکې، پنځه راډيويي شبکې او څلور ورځپاڼې جريمه کړې دي.  
 

. که څه هم چې د رسنيو کمٻسيون په پرله پسې ډول د د رسنيو کمٻسيون د تعزيراتو موضوع هم يوه اساسي ستونزه وه
رسنيو د انفرادي شبکو په غوښتنه د جريمو د ورکړې وروستۍ نٻټې غځولې وې، خو يو شمٻر رسنيو بيا هم خپلې 
جريمې نه دي ورکړې. د يادونې وړ ده چې د رسنيو کمٻسيون خبرداری ورکړی ؤ چې د جريمو د نه ورکړې په 

وطه رسنۍ جواز بٻرته واخيستل شي، خو دا چې ټولو سرغړوونکو په خصوصي رسنيو پورې صورت کې به د مرب
اړه لرله، نو د رسنيو کمٻسيون هم په خپل ابتکار سره د دې کړنالرې د تطبيق په برخه کې زړه نا زړه ؤ. د سيـپټمبر 

يذ په موخه پرٻکړه وکړه څو د په وروستيو کې د رسنيو کمٻسيون هم د وضع شويو جريمو د ورکړې د کړنالرې د تنف
36Fلوی څارنوالی دې موضوع اړوند دعوا د 

 لخوا وڅٻړل شی.  37
 

د رسنيو کمٻسيون همداشان په رسنيو کې د تمويل شويو ټاکنيزو خبرتياوو او اعالنونو پر رقابتي لګښتونو هم څارنه 
چاپي خپرونو او  ۱۰يويي شبکې) او راډ ۱۸ټلويزيوني چٻنلونه او  ۲۶خپرنيزو رسنيو ( ۴۴کوله. دې ډول څارنې د 

رسنۍ تر خپل پوښښ الندې راوستلې وې. خو څرنګه  ۵۵يوه آنالين ټلويزوني چٻنل په ګډون په ټوليز ډول په کابل کې 
په ځانګړي چې د رسنيو کمٻسيون د کابل څخه د باندې هٻڅ شتون نه درلود، نو د څارنې وړتياوې او ظرفيتونه يې هم 

محدود وو. د رسنيو کمٻسيون د رسنيو اړوند د څار هغه رپوټونه خپرول چاپي رسنيو په برخه کې ډول د سيمه ييزو 
37Fچې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون پر وٻب پاڼه

کې نشر شوي وو. د رسنيو کمٻسيون د رسنيو د څار د رپوټونو موندنې  38
نيز کمپاين د خاموشی له مقرراتو په دې منظور کارولې څو د هغو رسنيو پر شبکو محدوديتونه وضع کړي چې د ټاک

يې سرغړونه کړې وي. د رپوټونو پر اساس د مستندو سرغړونو سربٻره، د رسنيو کمٻسيون موندنو هم د ټاکنيز 
 کمپاين په ترڅ کې د رسنيو پر اجراآتو خپل مثبت اغٻز درلود.

 
واخلي، څو باوري کړي چې د سپارښتنه کيږي چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون هم په دې برخه کې اضافي ګامونه 

رسنيو کمٻسيون د خپل مسووليت پر مهال د اړوندو فعاليتونو د پيل په موخه په کافي اندازه او پر وخت تمويل شوی 
رسنيو اړونده کمٻسيون د کارکوونکو ګمارنې او روزنې په موخه د اړتيا وړ وخت او مهال هم بايد په ځانګړي د دی. 

  ډول په پام کې ونيول شي.
 

 تمويل کمپاين ټاکنيز د . ج
 

قانون او د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون د ټاکنيز کمپاين د مالي چارو د مقررې لخوا  د د ټاکنيز کمپاين تمويل د ټاکنو
تنظيميږي. نوموړۍ قانون د سياسي ګوندونو خصوصي تمويل، د بسپنو اړوند نهايي اندازه او د ټاکنو د کمپاين لګښتونه 

حقوقی همداشان د رپوټ ورکولو بهير او خپرولو شرايط تنظيم او کنټرولوي. په دې هکله ټاکنيز  تامين او ټاکي او
چوکاټ د نړيوالو معيارونو سره سم د ټاکنيز کمپاين د مالي چارو د روڼتيا او بشپړتيا د باوري کولو په موخه عمومی 

حدوديتونو له کبله هراړخيز لست نه چمتو کيږي. شرايط تياروي، خو د معلومات  و د نشتوالي، بٻنظميو او تطبيق وړ م
38Fد ټاکنيز کمپاين د مالي چارو د څارنې او حقوقي چوکاټ 

 پلي کٻدل نيمګړي او ستونزمن ثابت شوي دي.   39
 

د قانون له مخې د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو د يوه کانديد لخوا په ترتيب سره د ټاکنيز کمپاين ټولټال لګښت 
يورو) څخه تجاوز نه کوي. څرنګه چې د  ۶،۶۰۰افغانيو ( ۵۰،۰۰۰يورو) او  ۱۳۲،۰۰۰ليونو افغانيو (مي ۱۰له 

لنډې مودې له کبله د لګښتونو اندازه د قانون له مخې نه  ټاکنو د ټاکنيز کمپاين د نسبتاً د دوهم پړاو جمهوري رياست 
ميليونه افغانۍ په پام کې نيول شوې وې، او د  ۱۰ تنظيميږي، نو د دريو اونيو د ټاکنو د کمپاين د لګښتونو لپاره

ګښت په پام کې نيول لجمهوري رياست ټاکنو د لومړني پړاو د دوه مياشتنۍ ټاکنيزې مودې لپاره هم په همدې اندازه 
چې د  شوی ؤ. د تمويل شويو سياسي اعالنونو لپاره د قيمتونو په پرتله د لګښت اندازه په غٻر واقعي ډول نسبتاُ ټيټه وه

کانديدانو په ګډون د ټولو اړوندو همکارانو لخوا تر سختې نيوکې الندې نيول شوې وه. د ورکړل شوو رپوټونو له مخې 

                                                           
 په نهو رسنيو کې شپږ ټلويزيوني شبکې دوه راډيويي شبکې او يوه ورځپاڼه شامليږي.  37
 د الس رسي وړ دي. )http://www.iec.org.afرپوټونه د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون پر وٻب پاڼه  د رسنيو کمٻسيو 38
ي طرف بايد د هغو مناسبو تقنيني او اداري تدابيرو اخيستل په "هر دولتوايي چې  (3)7د درغليو پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسيون، د اتمې مادې درٻيمه فقره/ 39

او هم د خپل کورني يا داخلي قانون د بنسټيزو اساساتو مطابق وي، څو د ټاکل شوي دولتي مقام  پام کې ونيسي چې د دې کنوانسيون له اهدافو سره مطابق ولري
 "مالي چارې تمويل کړي.د سياسي ګوندونو ؛ او که چٻرې د پلي کٻدا وړ وي، نو کړي رامنځلپاره د کانديدانو   د مالي چارو په تمويل کې روڼتيا 

http://www.iec.org.af/


                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 کانديدانو هم خپل لګښتونه پټول او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته يې غير دقيق معلومات  وړاندې کول. 

 
پاين د لګښتونو اندازه او مقدار تر يوې مناسبې او اغٻزمنې په دې هکله سپارښتنه او وړانديز کيږي چې د ټاکنيز کم

شي او له بلې خوا د ټاکنيز  تهکچې پورې نسبتاً لوړ په پام کې ونيول شي، څو له يوې خوا په دې بهير کې روڼتيا رامنځ
 مالي چارو د مقرراتو څخه د سرغړونو او تٻروتنو خطر تر ټولو ټيټې کچې ته راټيټ کړي.  د کمپاين

 
کانديدان کوالی شي چې خپلې مالي چارې يوازې د خصوصي بسپنو له الرې تمويل کړي. د جمهوري رياست کانديدان 

افغانيو پورې او غٻر دولتي کورنيو حقوقي  ۵۰۰۰۰کوالی شي چې د انفرادي بسپنه ورکوونکو څخه لږترلږه تر 
السه کړي. د قانون له مخې د کانديدانو هغه افغانيو پورې بسپنې تر ۵۰۰۰۰۰بنسټونو او سياسي ګوندونو څخه تر 

دولتي تمويل او مالي مالتړ منع دی چې د تمويل مٻکانيزم پوتانشيال د درغليو د مخنيوي په موخه د يوې وسيلې په 
توګه اغٻزمنوي، څو د کانديدانو ترمنځ د مبارزې د ډګر څرنګوالۍ باوري، خصوصي مرستندويانو په هکله له اړتيا 

 اد لرې، او په سياسي ډګر کې د ښځو د ګډون په منظور انګٻزې رامنځ ته کړي.پرته اعتم
39F

40  
 

نيول شي. د و ترغور الندې بايد د دولتي تمويل او مالي چارو د مالتړ سيسټم معرفي کول د سياسي ګوندنو او کانديدانو
چارو د تنظيم له مقرراتو سره جدي دولتي بسپنو وٻش بايد د رپوټ ورکولو د شرايطو په څٻر د ټاکنيز کمپاين د مالي 

او نٻغ په نٻغه ارتباط ولري، او دا بايد په داسې ډول ترتيب او تنظيم شي، څو په سياسي ډګر يا ژوندانه کې د ښځو د 
 ګډون په موخه ډٻرې انګٻزې وړاندې کړي. 

 
اب پرانيزي او په هرو دوو اونيو د قانون له مخې کانديدان اړ دي چې د خپلو ټاکنو د کمپاين  لپاره ځانګړۍ بانکي حس

کې خپل مالي ريپوټونه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته پر وٻب پاڼه د خپرولو په موخه ورکړي. د تٻرو ټاکنو په ترڅ کې 
د جمهوري رياست دوه کانديدان چې د مالي رپوټونو په ورکولو کې پاتې راغلي وو، وروسته بيا د ټاکنيزو شکايتونو 

لخوا جريمه شوي وو. په دې برخه کې د ټاکنيز کمپاين د مالي چارو څخه د سرغړونې لپاره نور خپلواک کمٻسيون 
محدوديتونه نه ؤ وضع شوي. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د خپلو دندو او مسووليتونو د تحقق لپاره په پرله پسې ډول 

کانديدانو سره مرسته وکړي. خو بيا هم، د هڅه کړې چې د ټاکنيز کمپاين د تمويل او مالي چارو اړوندو مسايلو کې له 
د وړاندې کولو څخه ډډه کوله، او د ټاکنيز  وجمهوري رياست د کانديدانو د مالي چارو استازو پر وخت او کره معلومات

کمپاين اړوند په يو شمٻر فعاليتونو يې سترګې پټولې او په دې ډول د ټاکنو خپلواک کمٻسيون سره په همکارۍ کې پاتې 
د يوې سرغړونې په توګه محدود او درجوي، خو د کارول لي وو. د ټاکنو قانون د غٻر قانوني منابعو او بسپنې راغ

مالي رپوټونو د ورکړې څخه ډډه کول يا پر ټاکلي وخت د هغې نه سپارلو په ګډون د ټاکنيز کمپاين د مالي چارو نور 
ر دې، دغه قانون په څرګند ډول د ټاکنيز کمپاين د مالي شرايط بيا د سرغړونو په توګه نه په ګوته کوي. سربٻره پ

چارو د شرايطو څخه د سرغړونې په منظور د تطبيق وړ يو شمٻر محدوديتونو د نه تنظيم او کنټرول له امله د تنفيذ يو 
 اغٻزمن مٻکانيزم نه چمتو کوي. 

 
د الي بٻنظميو د مخنيوي په منظور د ټاکنو پر حقوقي چوکاټ بايد له سره غور وشي، څو د ټاکنيز کمپاين د م

ي. د جمهوري رياست کانديدان د ټاکنيز شتوګه شامل متناسب او اغٻزمن پکښی په محدوديتونو د هراړخيز لست 
کمپاين د مالي چارو اړوند مسايلو په برخه کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون سره د نه همکارۍ په صورت کې بايد 

 مسووليت په غاړه واخلي. 
 

لي چارو لپاره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون څانګه د کانديدانو د ټاکنيز کمپاين په برخه کې د ټاکنيز کمپاين د مالي د ما
شکايتونو خپلواک کمٻسيون دی چې د شکايتونو پر اساس د  يزوچارو د څار دنده په غاړه لري. خو بيا هم، دا د ټاکن

نفيذ څخه په پيروي پراخ صالحيتونه لري. سره له دې هم قانون په ټاکنيز کمپاين د مالي چارو په هکله د مقرراتو د ت
خپلواک کمٻسيون د کمٻسيون په څٻر د نورو اړوندو همکارانو په ګډون د ټاکنو  د واضح ډول د ټاکنيزو شکايتونو

و څو د وړاندې شويو مالي رپوټونو د ارزونې ترڅنګ د ټاکنيز کمپاين د مالي چار تر مسووليت نه مشخص کوي،
څارنه تطبيق کړي او د ټاکنيز کمپاين مالي چارو له مقرراتو څخه سرغړونو ته الزم او فعال ځواب ورکړي. د 
رپوټونو له مخې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د محدود ظرفيت له کبله، د کانديدانو د مالي چارو د رپوټونو د ارزونې او 

د ډيموکراټيکو بنسټونو او  OSCEد نو خپلواک کمٻسيون څٻړنې په برخه کې د ګڼ شمٻر ستونزو سره مخ ؤ. د ټاک
ړ ټيم ته خبر ورکړی ؤ چې نوموړۍ کمٻسيون د کانديدانو د مالي چارو رپوټونه د مالتټاکنيز د  بشري حقونو د ادارې

اره خلکو په واک کې ورکوي او همدارنګه ټولو عالقه لروونکو همکارانو ته د رپوټونو د دقت په موخه د کره کتنې لپ
د اجازې ورکولو ترڅنګ دغه رپوټونه د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون په واک کې ورکوي. خو سره له دې هم 

رسمي کومه په هکله و د هغو مالي رپوټونو  اود کانديدانو ، هيڅ شخص، رسنۍ، يا مدني ټولنې د سازمانونو استازو
 . شوی ونشر کی وٻب پاڼې  پهچې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون کوم وښتنه نه ده کړې پ

                                                           
ون الرښود ټکي وګورئ. ونيز ښار د کمٻسي سياسي ګوند اړوند مقررې په هکله د او د فقرې ۱۷۷-۱۷۶ې د د ادار OSCE/ODIHRد  40

(http;//www.osce.org/odihr/77812).  



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 

کتنې سپارښتنه کيږي، څو په بشپړ، هراړخيز، او پر وخت د ټاکنيز  د په دې هکله د ټاکنو پر حقوقي چوکاټ له سره
اړوند مالي چارو مسايلو په هکله د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک  کمپاين د مالي چارو څارنه کړای شي. د ټاکنيز کمپاين

 ت هم بايد واضح او روښانه کړای شي. کمٻسيون د تنفيذ ظرفي
 
 
 نظارت نړيوال او ملي .8
 

د ټاکنو قانون د ټاکنو لپاره د ملي او نړيوالې څارنې فرصت برابروي. د يادونې وړ ده چې د باورليک ترالسه کول هم 
، او خبري د دوه پړاوه کړنالرې په ترڅ کې ترسره کيږي: سياسي ګوندونه، کانديدان، د ټاکنيزې څارنې سازمانونه

رسنۍ وړاندې له دې چې د خپلو استازو د باروليک لپاره غوښتنليکونه وسپاري بايد د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون څخه د 
په ټاکنيز بهير کې د ګډون کولو "سازماني باورليک ترالسه کړي. هغه څارونکي چې باورليک يې ترالسه کړئ وي 

 "وړاندې کړي. حق لري، څو له هغې څارنه او په اړه يې رپوټ
40F

د يادونې وړ ده چې سربٻره پر دې هم د ټاکنو 41
چې د ټاکنو د  و خپلواک کمٻسيون د کانديدانو استازو او کورنيو او نړيوالو سازمانونو ناظرانو ته د دې حق ورکړی

41F.خو رسنۍ بيا له دې حق څخه نه وې برخمنېپه عمومي غونډو کې حضور ولري  خپلواک کمٻسيون

همداشان د  42
 هم چمتو کړی ؤ. الرهاکنو خپلواک کمٻسيون د کورنيو او نړيوالو ناظرانو لپاره يو قانوني کړنټ
 

کانديدانو د استازو او رسنيو استازو د رايې اچونې د مربوطه مرکز رييس ته د رايې اچونې په ځای  کې د ناظرانو، د 
رايو اچوونکو د نوم ليکنې او رايې اچونې  دچی  شوی وواک او اختيار ورکول  تعيينته د دوی د موجوديت د وخت 

مخنيوی د يوې وسيلې د د خلکو د زياتې ګڼې ګوڼې څخه که څه هم دا کار . نظارت وکړیپه جريان کې د نوم ليکنې 
استازو په برخه کې د د کانديدانو د دا حکم له حده زيات جدي دی او ناظرانو او  و خوپه توګه په پام کې نيول شوې 

نورو  يو لړکيږي. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون  الملاو هم د دوی د کارونو پر وړاندې د احتمالي خنډ  دی بې عدالتی
استازو د د چې له مخې يې کانديدان او سياسي ګوندونه بايد د ټاکنو پر ورځ د خپلو استازو او حکمونو هم صادر کړی 

چی دا کارهم ورته  مٻسيون سره همغږي او شريک کړيځای پر ځای کولو اړوند پالنونه له وړاندې د ټاکنو خپلواک ک
 . خندونه را منځته کوی

 
کانديدانو د استازو او سياسي ګوندونو او  د د رايې اچونې او رايه اچوونکو د نوم ليکنې په ځايونو کې د ناظرانو،

ه ګوڼه يوه له مهمو رسنيو د استازو د موجوديت په هکله د وخت محدودول بايد لرې کړل شي. که چٻرې د خلکو ګڼ
د اړوندو  ستونزو څخه وي، نو په دې صورت کې د رايې اچونې يا نوم ليکنې په مرکز کې د هر نهاد لپاره بايد

په پام کې نيول کٻدای شي  د بيا کتنی لپاره شي. همداشان هغه قواعد همد شمير کچه باندی له سره بياکتنی و ناظرانو
 . مخکی له  مخکی هماهنګ کول و شريکول پکښی را نغاړی و د پالنونو دچې د کانديدانو  او سياسي ګوندون

 
مه نٻټه د باورليک د  ۲۲وه. د مارچ په  هډول، د باورليک ورکول ځانګړې/هراړخيزه او پر وخت کړنالر عامپه 

ملي  ۶۸ې کمٻسيون د څارن غهپروسې د لومړي پړاو له بشپړٻدو وروسته، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون اعالن وکړ چې د
سازمانونو ته باورليکونه ورکړي دي. د دوی څخه د يو شمٻر په غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د انفرادي 

چی د قانونی موده پورې  ۲۹د مارچ تر  ساو پروسڅارونکي د باورليک د ورکړې په موخه د غوښتنليکونو د منلو 
او واليتي شوراګانو د  علوماتو له مخې د جمهوري رياست. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د ميی هم تير شوی وه، وغځول

ته باورليکونه ناظرانو ملي  ۱۸۰۰۰او د ټاکنو په جريان کې  ۱۴۵۸۵مې نٻټې پورې ټولټال  ۴ټاکنو لپاره د اپرٻل تر 
ړي ورکړل شوي وو. بايد وويل وشي چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون اعالن وکړ چې هغه باورليکونه چې د ټاکنو په لوم

. همدارنګه د يادونې وړ ده چې د ټاکنو مشروعيت لريناظرانو ترالسه کړي دي د ټاکنو په دويم پړاو کې هم کې پړاو 
و په هکله نړيوالو ناظرانو ته ورکړل شوي باورليکون ۱۲۰۰نړيوالو نهادونو څخه شاوخوا  ۱۷په لومړي پړاو کې له 

 د نوروپرته له وروستۍ نٻټې د ټاکلو، ټاکنو خپلواک کمٻسيون د پر دې،  رهٻسربهم دغه مشروعيت د تطبيق وړ ؤ. 
42Fد غوښتنليکونوناظرانو لپاره  احتمالي

کابو په ښځينه ناظرانو د ټاکنو په دواړو پړاونو کې . د منلو وړانديز هم وکړ 43
 وو. سلنه سلو کې دٻرش 

 
روعيت او غوښتنليکونو لپاره د مهالوٻشونو د ټاکنو خپلواک کمٻسيون بايد په رسمي ډول د ناظرانو د باورليکونو د مش

                                                           
عه ته مراج مادې ۶٫۱ سياسي ګوندونو، خپلواکو کانديدان و، ناظرانو   سازمانونو او رسنيو ته د باورليک د ورکړې په هکله د ټاکنو خپلواک کمٻسيون هغه مقررې 41

مه نٻټه د  ۱۱مه نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا تصويب شوې ده. د رای شمٻرنې، تصديق، او د فبروۍ په  ۱۵کال د ديسمبر د مياشتې په  ۲۰۱۲د وکړئ چې 
 عالن څخه د څارنې حق تضمين شوی دی. مه ماده کې د رای شمٻرنې د ټولو پړاونو او نتايجو  د ا ۹نتايجو  د اعالن په هکله د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د مقررې په 

مه نٻټه تصويب  ۱۸ورۍ په د ټاکنو خپلوا کمٻسيون په عمومي غونډو کې د ملي او نړيوالو ناظرانو   او نماندګانو اړوند مقرره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا د فبر 42
 "علني"ې ځانګړۍ واک او اختيار لري څو مشخص کړي چې کومې غونډې بايد شوې ده. له دې څخه داسې څرګنديږي چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په دې برخه ک

 وي. 
اضافي ناظرانو   او استازو  ته د باورليک د ورکړې اجازه ې په جريان کې د کانديدانو   د هراړخيزې څٻړند کانديدانو   په غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون  43

  ورکړه (الندې څرګندونې وګورئ).



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
ټاکنو د  درسنيو نمانيدګانو ته د جمهوري رياست  د او استازو کانديدانو دد موضوع ترڅنګ د نورو اضافي ناظرانو،

 دويم پړاو په ترڅ کې د باورليکونو د ورکړې موضوع تنظيم او کنټرول کړي. 
 

لپاره باورليکونه د نظارت مې نٻټې د انتخاباتو  ۵استازو ته د اپرٻل د  ۳۴۵،۷۱۵د کانديدانو او سياسي ګوندونو ټولټال 
استازو ته باورليکونه  ۸۰،۶۴۵ټاکنو له اتو څخه د اوو کانديدانو ټولټال د ورکړل شوي وو. د جمهوري رياست 

د  په توګه د واليتي شوراګانو د کانديدانو   د استازو  ۲۰،۸۶ د ېچاستازو  ۲۴۶،۷۴۰ورکړل شوي وو. د ټولو 
استازو ته باورليکونه  ۱۸،۳۳۰وې. سربٻره پر دې، د سياسي ګوندونو  کړیباورليک د غوښتنليکونو فورمې ډکې 

ورکړل شوي وو. د ټولو هغو استازو له شمٻر څخه چې د کانديدانو  يا سياسي ګوندونو لخوا معرفي شوي وو، تقريباً 
 په سلو کې يې ښځينه نمايندګانې وې.   ۲۲

 
مهوري رياست  د دويم پړاو ټاکنو څخه وړاندې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون څرګنده کړه چې د ټاکنو د لومړي پړاو د د ج

هغو کانديدانو د استازو باورليکونه نور مشروعيت نلري چې په لومړي پړاو کې نه دي بريالي شوي، خو په ورته 
کافي شمٻر د نورو اضافي استازو لپاره باورليکونه وخت کې يې د دويم پړاو پر دواړو کانديدانو غږ وکړ چې په 

ترالسه او په ټاکليو ځايونو کې يې ځای پر ځای کړي، څو په الزمه توګه د ټاکنو پر ورځ د رايې اچونې مرکزونه تر 
باورليکونو د  ۵۰،۰۰۰خپل پوښښ الندې راولي. د دې مقصد په موخه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د هر کانديد  لپاره د 

دواړو کانديدانو هم په خپل وار سره د کمٻسيون غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ د دوهم پړاو کارتونو فورمې ووٻشلې. 
له  چیاستازو ته باورليکونه ورکړل شول  ۸۷،۳۴۶او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د معلوماتو له مخې د کانديدانو ټولټال 

 ندګانې وې.فيصده ښځينه نماي ۲۹٫۱يا  ۲۵،۴۲۷دې جملې څخه يې 
43F

 ۲۱،۲۹۲سربٻره پر دې سياسي ګوندونو هم  44
فيصده يې ښځينه استازې وې. د دې واقعيت سره سره چې د جمهوري  ۱۹٫۴يا  ۴،۱۳۴استازي ګمارلي وو چې 

رياست کانديدانو لخوا په ټول هٻواد کې د امنيتي وضعيت اړوند اندٻښنو او ستونزو ترڅنګ د يو شمٻر نورو مالي او 
د ډيموکراټيکو   OSCEؤ، خو د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د   شوی نډونه د موجوديت رپوټ ورکړیسازماني خ

ته خبر ورکړ چې د رايې اچونې په مرکزونو کې د ټاکنو د نتايجو  ړي ټيم مالتټاکنيز  موسسو او بشري حقونو د دفتر
44Fد وروستۍ ټاکنو فيصدو څخه زيات د ټاکنو د نتايجو  پاڼې د جمهوري رياست ۹۵په سلو کې له 

د دواړو کانديدانو  45
لخوا السليک شوې وې. د يادونې وړ ده چې په دې جريان کې داسې رپوټونه هم موجود وو چې د کانديدانو استازو په 
اړونده برخه کې روزنه نه لرله او د دوی ډٻری برخه په الزمه توګه د ټاکنو پر ورځ د فعاليتونو په هکله د رپوټ 

 ې په موخه د اړتيا سره سم نه وو چمتو شوي. ورکولو او څارن
 

د ټاکنو  لوړولو په موخه د سياسي ګوندونه او کانديدان د خپلو استازو د ظرفيت سپارښتنه او وړانديز کيږي چې
روزنيز پروګرامونه داير کړي، څو د ټاکنيزو پروسو په برخه کې دوی د  مرستهنړيوالې ټولنې په  د خپلواک کمٻسيون 

 کولو او څارنې په موخه په سمه توګه چمتو او وروزل شي. رپوټ ور
 

له ټاکنو څخه وړاندې د مدنې ټولنې يو شمٻر سازمانونه په فعاله توګه د ټاکنيز حقوقي چوکاټ په سمون او اصالح کې 
کړل. دوی په ښکٻل وو او د راتلونکو نويو ټاکنيزو قوانينو په متن کې يې يو شمٻر سپارښتنې او وړانديزونه رامنځ ته 

مدني او رايه ورکوونکو د پوهاوي او عامه بحثونو په ترتيب او تنظيم کې برخه درلوده. د رايې اچونې په مرکزونو 
کې د ټاکنو د ورځې د کړنالرو څخه پر څارنه سربٻره د ملي ناظرانو ډلې هم په اوږدمهاله څارنه کې ښکٻل وو او د 

مپاين لړۍ يې تعقيبوله. د مدنې ټولنې يو شمٻر سازمانونو د رايې شمٻرنې د ملي کانديدانو د نوم ليکنې او د ټاکنو د ک
نتايجو  د تعقيب او د رايي شميرني د او همداشان د بيا شمٻرنو او پلټنو په منظور په محلي او مرکزي کچو کي مرکز 

 څارنې لپاره خپل څارونکي ځای پر ځای کړي وو. 
 

، د افغانستان د رڼو ټاکنو (FEFA)ې د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو سازمان د ملي څارنې په اصلي سازمانونو ک
د افغانستان د ، (NLO)د نوې کرښې/الين سازمان ، (NAPO)، د افغانستان د ملي مشارکت سازمان (TEFA)بنسټ 

ملې وې. ټولو سازمانونو ې شاادار (EWA)افغانستان د ټاکنو د څار د ، او (AYNSO) ه ادارهځوانانو ملي او ټولنيز
 او ادارو د نړيوالې ټولنې څخه د مالي تمويل ترڅنګ نور مالتړ هم ترالسه کړی ؤ. 

 
د ټاکنو په لومړي پړاو کې له  (FEFA)کال د ټاکنو لپاره د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو سازمان  ۲۰۱۴د 

څخه ډٻر څارونکي د دې لپاره ځای پر  ۹،۰۰۰يې له ناظرانو څخه زيات او په دويم يا وروستي پړاو کې  ۹،۵۰۰
 ځای کړي وو، څو د رايې اچونې د ټولو مرکزونو له شمٻر څخه يې په سلو کې اويا تر خپل پوښښ الندې راولي.

45F

د  46
                                                           

فيصده يې ښځينه استازيې وې؛ د ډاکټر غني  ۲۷٫۲يا  ۱۱،۷۶۳استازو  ته باورليکونه ورکړل شول، چې له دې جملې څخه  ۴۲،۱۶۰عبدهللا عبدهللا  د ډاکټر 44
 فيصده يې ښځينه استازيې وې.  ۳۰٫۲يا  ۱۳،۶۶۴نمانيدګانو ته باورليکونه ورکړل شول، چې له دې جملې څخه  ۴۵،۱۸۶

دٻښنې و کې د وروستي پړاو ټاکنو له کانديدانو   څخه يوه يې د نتايجو  په يو شمٻر پاڼو باندې د استازو  د السليکونو د صحت په اړه خپلې اند تفتيش په وروستي پړا 45
ې وړ ده چې دغه بيا کتنه مه نٻټه يوه کړنالره تاسيس کړه. د يادون ۷څرګندې کړې او په دې هکله د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د هغې د بيا کتنې په موخه د سپتمبر په 

 OSCE/ODIHR)هغه مهال ترسره شوه چې په اروپا کې د امنيت او همکارۍ د سازمان او ډيموکراټيکو موسسو او بشري حقونو د دفتر ټاکنيز مالتړی ټيم 
EST) .له هٻواد څخه وتلی ؤ 

غو معلومات  و پر اساس والړ دي چې د اړوندو ناظرانو   ګروپونو لخوا د په اړه ډاټا/معلومات   د هٻر او د دوی د ځای پر ځای کولو مد ناظرانو   د ش 46



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
او د دويم يا وروستي پړاو  ۶،۹۶۶خبر ورکړی ؤ چې دوی د ټاکنو په لومړي پړاو کې  بنسټټاکنو  رڼوافغانستان د 

افغانستان د رڼو او څارونکي ځای پر ځای کړي وو. د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو سازمان  ۸،۵۹۲يې لپاره 
واليتونو کې يې خپل  ۳۴ي نظارت يا څارنې هغه يوازيني ګروپونه وو چې په ټولو د مل (TEFA)ټاکنو بنسټ 

ويو ناظرانو د ارقامو مجموعه له هغه اعالن څارونکي ځای پر ځای کړي وو. يوازې د دغو سازمانونو لخوا د ادعا ش
شوي رسمي شمٻر څخه تجاوز کوي چې له مخې يې ملي ناظرانو ته باورليکونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي 

 ۷۵۰غوره شويو واليتونو کې  ۱۳سره په ګډه په  (NLO)د نوې کرښې/الين سازمان  (NAPO)مشارکت سازمان 
تر  (FEFA)د فيفا  (NAPO)وو. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي مشارکت سازمان څارونکي ځای پر ځای کړي 

نور اضافي څارونکي هم ځای پر ځای کړي وو. د افغانستان د ځوانانو ملي او  ۹۵۰چتر الندې په کابل واليت کې 
د افغانستان د  څارونکي درلودل، په داسې حال کې چې ۳۵۰په پنځو سوٻلي واليتونو کې  (AYNSO) ه ادارهټولنيز

 ۱۶ادارې چې يوازې د دويم پړاو ټاکنو د څارنې په بهير کې ګډون کړی ؤ، د ټاکنو په ورځ په  (EWA)ټاکنو د څار 
 څارونکي ځای پر ځای کړي وو.  ۵۰۰واليتونو کې 

 
سره همکاری يو له بل اکثرو سازمانونو د ټاکنو په ورځ د ناظرانو د ځای پر ځای کولو پالنونه همغږي کړي وو، څو 

 FEFAاو  ANPO, AYNSO, FEFA, NLO. د او همغږی ولری او د احتمالی کاری تداخل مخه ونيول شی
مانونو د ټاکنو د ورځې د نظارت او څارنې په موخه د مشترکو اساساتو يوه اظهارپاڼه السليک کړه چې له مخې ساز

ه کړ. د يادونې وړ ده چې دغو سازمانونو د يې دوی د همغږۍ او معلوماتو شريکولو په موخه يو مٻکانيزم طرح
لومړي پړاو ټاکنو وروسته د مشترکې بيانيې او وړانديز شويو سپارښتنو د دويم پړاو ټاکنيز بهير له ښه والي سره 
مرسته وکړه؛ خو د دويم پړاو ټاکنو څخه وروسته دوی هٻڅ مشترکه بيانيه صادره نه کړه. د ناظرانو همغږي د جوالی 

ه لومړيو کې په اغٻزمنه توګه پيل او په ګډه سره يې د انتخاباتو له خپلواک کمٻسيون څخه غوښتنه وکړي چې مياشتې پ
 د دويم پړاو د لومړنيو نتايجو د اعالن څخه وړاندې ځانګړې ستونزې او مسايل په ګوته کړي. 

 
او د ټاکنو له  ته دوام ورکړیند ملي ناظرانو  ګروپونو وکوالی شول چې د ټاکنو په ورځ د ځای پر ځای کولو پال

 ته عملي بڼه ورکړي.   وپوټ ورکوليد شريکولو او ر توورځې څخه وروسته د ال زياتو معلوما
 

د ملي ناظرانو يو شمٻر ګروپونو ترالسه شوې موندنې له يو بل سره تبادله کړې او د دې بهير د اړخونو په هکله يې د 
يتونو خپلواک کمٻسيون ترڅنګ نورو همکارانو ته په مشترک ډول سپارښتنې ټاکنو خپلواک کمٻسيون او ټاکنيزو شکا

وړاندې کړې. د جون مياشتې په لومړۍ نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د ملي او نړيوالو ناظرانو په ګډون کولو سره د 
د له خوا د پروسو ته و همکارانو د يوې غونډې کوربه ؤ، او د دې غونډې په ترڅ کې د ناظرانو او کانديدانو د استاز

الس رسي په برخه کې د پرمختګ او روڼتيا د زياتولي ترڅنګ د نتايجو  د تاييد او رايې شمٻرنې له بهير څخه د 
څارنې غوښتنې هم وشوې. د يادونې وړ ده چې په دې برخه کې د رامنځ ته شويو تغيراتو په هکله د ټاکنو خپلواک 

وويل شي چې د ناظرانو د ګروپونو د غوښتنو په ځواب کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا خبر ورکړل شو. بايد 
رپوټونه به تر غور الندې ونيول شي هغه استازو  ټول د کانديدانو د کمٻسيون د دې ژمنه هم وکړي چې د ناظرانو او 

اړه د حل الری په  واو ددغو ستونزو او خندون ه کویښکاررا خنډونه دوی ته مخ شوی د ټاکنو پر ورځ پکښی چې 
. څارونکي د ټاکنو د لومړي پړاو په ترڅ کې د احتمالي ناوړه ګټې اخيستنې له کبله د ټاکنو خپلواک چاری و لټوی

کمٻسيون د ګوښه کړل شويو کارکوونکو د لست غوښتنه وکړه، څو د ټاکنو په دويم پړاو کې د دوی د نه ګډون په موخه 
 . وښتنی ته پام نه اړول شوهخو دا غ د دوی د ګوښه کولو پخلی وکړي

 
له خپلو ناظرانو   څخه  څو د ټاکنو پر ورځ ي وکړمرکزونه د دې لپاره ايجاد  ټولو ملي ګروپونو د تماس څارنې د

ترالسه او بيا يې په اړه د خپلو موندنو او نتايجو سره يو ځای رپوټونه خپاره کړي. سره له دې چې ډٻری معلومات 
کې د څارنې په ترڅ کې د بٻلګې په ډول د رای پاڼو د کمښت، رای پاڼو د صندقونو د بندولو، وختونه په دې رپوټونو 

جعلي رايې اچونې يا ناظرانو ته د اجازې نه ورکولو په څٻر نيمګړتياوې ذکر شوې وې، خو د موندنو تصديق او تاييد 
د هغه څه په اړه چې څارل شوي ؤ  نه ؤ موجود. د څارنې ډٻری ګروپونوپکښی لپاره د اړتيا وړ مفصل معلومات 

په يو  د څارونکو ګروپونوتوپير نه کولو ،چې دوی ته يې په اړه رپوټ ورکړل شوی ؤڅه (لومړني معلومات) او هغه 
ورسره يی کوم تشرياحات د رپوټونه په داګه شوی و خو بٻلګې د ولو ډک قونو د دوصندد شمٻر رپوټونو کې د رای پاڼو 

څرنګوالی، او داچی دوی په دی اړه کوم موندنی درلودی او همداراز کوم اقدامات د هغه د  ډکولو د دصندوقونو 
  مخنيوی دپاره نيولی شوی و او که نه، نه و ورکول شوی.

 
او ريپوټ ورکولو په برخه کې په نړيواله کچه د څارنې د د پيښو د مستند کولونړيواله ټولنه بايد د موندنو د تصديق او 

 د ملي څارنې ګروپونو د ظرفيت لوړولو له هڅو مالتړ وکړي. په پام کی نيولو سره ولو منل شويو اص
 
 

                                                                                                                                                                                     
OSCE/ODIHR EST .ټاکنيز مالتړي ټيم ته ورکړل شوي دي 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 ورځ وټاکن د  .  9
 

ړ ټيم د خپل ماموريت په برخه کې د هغو مالتټاکنيز د  د ډيموکراټيکو بنسټونو او بشري حقونو د دفتر OSCEد 
نسټ برابروي د اوږدمهاله ټاکنيز بهير باندې تمرکز ې د ټاکنو د ورځې د مقداري ارزونې بچلنډمهاله ناظرانو پرته 

ناظرانو په کابل کې د رايې اچونې له محدود شمٻر مرکزونو څخه ليدنه وکړه، خو د ټاکنو په ورځ د دغه تيم کړی ؤ. 
 . کړهپه هراړخيزه توګه له ټاکنو څخه څارنه ترسره نه 

 
 لست مرکزونو د اچونې رايې د الف.

 
مرکزي ثبت د نشتوالي په صورت کې رايه اچوونکو د رايې اچونې د ځانګړو مرکزونو سره و يد رايې اچوونکو د 

، خو دوی د ټاکنو په ورځ د رايې اچونې د مرکز په تعينولو کې آزاد او خپلواک ؤ. دا په خپل وار نښلول شوی نه و
اوري سرچينې د نشتوالي له کبله په وګړو د معلوماتو او ارقامو د احصايې د يوې بد سره د سرشمٻرنې او تجديد شوې 

خپله يو ځل بيا د اغٻزمنو ټاکنو د پالنولو په برخه د پام وړ ننګونه وه او ټاکنيز بهير يې له ډٻرو ستونزو او درغليو 
يو   د يو عام شموله ټاکنو د په الره اچولو په موخه سره مخامخ کړی ؤ. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته په کار وه چې 

دکولو دخطر نه د خونديتوب لپاره په نظر کی نيولی وی کوم چی د قونو د وصندد  د رای پاڼوفاظتی سيستم داسی ح
. د دې په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د هر ډول ټاکنو او له امله منځته راځیزياتی رای پانو د ويش  اندازی نه د

نګړې کولو پرٻکړه وکړه او د رايې اچونې د اړتيا وړ رای پاڼو د بٻلولو او ځا ۶۰۰رای اچونې د مرکز لپاره د 
مرکزونو د ټاکلو په موخه د وګړيو په هکله د موجودو معلوماتو څخه ګټه واخيسته. د رای پاڼو د کمښت په صورت 
کې، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون يو شمٻر داسې کړنالې تر الس الندې ونيولې چې پر اساس يې د ټاکنو د ورځې څخه 

په هر واليت کې د رايې اچونې د اړتيا وړ احتمالي مرکزونو ته مواد ورسول، او رايه اچوونکو ته يې  وړاندې
د رايې اچونې که چيری په يو مرکز کی د رای اچونی پاڼی کمبود موجود وی دوی کوالی شی الرښوونه وکړه چې 

 هغو نږدې مرکزونو ته والړ شي چې په هغې کې رای پاڼې موجودې دي.  
 

لست يوه د پام وړ ستونزه وه، ځکه چې په يو شمٻر ټاکليو سيمو کې د امنيتي داليلو له کبله د رايي اچوني مرکزونو د 
رايې اچونې د مرکزونو تړل کٻدو په خپل وار سره په ټاکنو کې د رايه اچوونکو د ګډون د شمٻر ترڅنګ د ټاکنو نتايج 

وړ ده چې د رايې اچونې لپاره د مناسبو موقعيتونو نشتون هم يوه له هم تر خپلې سيورې الندې راوستلې وې. د يادونې 
بنسټيزو ستونزو څخه وه. د مدني ټولنې د يو شمٻر سازمانونو د نيوکو سره سره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون بيا هم د 

 رايې اچونې مرکزونه په محلي روغتيايي مرکزونو او جوماتونو کې جوړ کړي وو. 
 

، خو دا د ټاکنو هترسره کړپه تعدی ارت د رايې اچونې د مرکزونو په شاوخوا کې امنيتي ارزونې د کورنيو چارو وز
څخه وه، څو د رايې اچونې د هغو مرکزونو وروستی لست د کورنيو چارو وزارت د  صالحتيونوخپلواک کمٻسيون له 
دې، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د يوې به پرانيستي وي. سربٻره پر چمتو کړی چی د ټاکنو په ورځ سپارښتنو پر بنسټ 

هڅې په ترڅ کې د رايې اچونې د مرکزونو پر سر د موافقې له مخې د د جمهوري رياست  ټاکنو د کانديدانو  په ګډون 
د ټاکنو په دواړو پړاونو کې د رايې اچونې د مرکزونو د شمٻر هغه لست د ټاکنيزو همکارانو سره يو ځای ارزولی ؤ 

 رځ به پرانيستي وي.  چې د ټاکنو پر و
 

د کورنيو چارو وزارت د ارزونو او سپارښتنو پر بنسټ له ټاکنو څخه وړاندې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د مارچ پر 
ښځينه ځايونو په ګډون د رايې  ۸۵۷۳او  هنارين ۱۲۲۲۲مه ڼٻټه به د  ۵مه نٻټه اعالن وکړ چې د اپرٻل مياشتې په  ۳۰

مرکزونه پرانيستي وي، څو د رايو اچوونکو سره د رايې اچونې په برخه کې مرسته  ۶۴۲۳ځايونه او  ۲۰۷۹۵اچونې 
مرکزونه د  ۳۵۲مرکزونو د لومړني لست له جملې څخه يې  ۶۷۷۵وکړي. د يادونې وړ ده چې د رايې اچونې د 

اچونې ای ٻب پاڼه د رامنيتي الملونو له کبله تړلي پاتې شوي وو، او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په همدې ورځ پر خپله و
 د مرکزونو دغه لست نشر او خپور کړ. 

 
د ټاکنو په لومړي پړاو کې د رای پاڼو د کمښت په هکله د نيوکو په ځواب کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د ټاکنو په 

خپلواک  دويم پړاو کې د رايې اچونې د مرکزونو لست ته له سره کتنه وکړه. دې موخې ته د رسٻدو لپاره يې د ټاکنو
ځايونو د ورزياتولو لپاره يو اصل او قاعده رامنځ د رای اچونی دکمٻسيون د رايې اچونې د مرکزونو پر لست د نويو 

46Fته کړه او پر خپل احتمالي پالن

يې هم له سره کتنه وکړه. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د نوي او تجديد شوي لست په  47
مه نٻټه د ټاکنو خپلواک  ۱۰وره وکړه چې په پايله کې د جون مياشتې په هکله د وروستي پړاو کانديدانو سره سال مش

ښځينه ځايونو په ګډون د ټاکنو په دوهم پړاو کې د رايې اچونې د ځايونو  په  ۹۳۲۴نارينه او  ۱۳۸۱۲کمٻسيون د 
زونې پر بنسټ پورې د زياتوالي اعالن وکړ. همدارنګه د کورنيو چارو وزارت د نوې امنيتي ار ۲۳۱۳۶شمٻر کې تر 

                                                           
نه يې يون په ټول هٻواد کې د واليت په تناسب د رايې اچونې نور اضافي ځايونه    تاسيس کړل چې هغه موقعيتود دې اصل او قاعدې مطابق د ټاکنو خپلواک کمٻس 47

 سره مخ وو. تنظيمول چې د ورکړل شويو رپوټونو پر اساس په لومړي پړاو ټاکنو کې د رای پاڼو له کمښت



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 ښودل شوی ؤ.  ۶۳۶۵د ټاکنو په وروستي يا دويم پړاو کې د رايې اچونې د مرکزونو پالن شوی شمٻر 

 
 امنيت ېورځ د ټاکنو د . ب
 

مې نٻټې د ټاکنو لپاره  ۵په ټول هٻواد کې د رايې اچونې د ځايونو د خونديتوب او ساتنې په موخه د اپرٻل مياشتې د 
ل ځای پر ځای شوي وو. په سوله ييز چاپٻلایر کې د ټاکنو د ترسره کولو له کبله د امنيتي پرسون ۱۹۵۰۰۰نږدې 

افغانستان ملي امنيتي ځواکونو اجراآت او فعاليتونه د يوې لويې بريا په توګه د افغان او نړيوالو همکارانو لخوا وستايل 
ايوي ټيم لخوا د لومړي پړاو ټاکنو په ټاکنيز حمد  د ډيموکراټيکو بنسټونو او بشري حقونو د ادارې OSCEشول. د 

جريان کې په يو شمٻر سيمو کې له هغو ننګونو څارنه کړې وه چې په نسبتاً اسانۍ او کم لګښت سره حل کٻدای شول. 
د ډيموکراټيکو بنسټونو او بشري حقونو د  OSCEد رايې اچونې د محدود شمٻر ځايونو څخه د ليدنې په ترڅ کې د 

چې خپل ټول  وليدايوي ټيم د ترافيکي کنټرول په برخو کې د پوليسو د يو شمٻر هغو افسران ټاکنيز حمد  ادارې
متمرکز کړي وو، د رايې اچونې په مرکزونو کې هم د افغانستان پر سهولت او الرښونه نړيوالو ناظرانو د فعاليتونه 

و ستړيا لرې کولو تمايل درلود. بايد و په وخت کې يې د استراحت اټاکنی امنيتي ځواکونو هغه پرسونل ليدلي دي چې 
ويل شي، چې د لومړي او دويم پړاو ټاکنو ترمنځ د نوموړي سازمان د ټيم لخوا دا ډول اندٻښنې د نړيوالو سوله ساتو 

 ې وې. مطرح شوکې  جريانغونډو په  سره دد ټاکنو اړونده واحد او کورنيو چارو وزارت  (ISAF)ځواکونو 
 

حده پورې په بٻالبٻلو وختونو کې د دوو ساعتونو لپاره په دوه پړاوه کار وٻشل  ممکنهتي پرسونل ترثابت او دايمي امني
کٻدای شي. کړنالرې بايد د افغان امنيتي ځواکونو هر غړي ته په دقيق، روښانه او اغٻزمنه توګه ورسول شي. امنيتي 

 شي.پلټنه هم بايد د خطر د کمولو په موخه په منظم او يو ډول ترسره 
 
ټاکنو د لومړي پړاو په پرتله په دويم پړاو کې امنيتي شرايطو او مقرراتو د پام وړ توپير درلود. د د جمهوري رياست  

په لومړي پړاو ټاکنو کې د افغان ملي پوليسو، افغان ملي اردو او ملي امنيت رياست زيات شمٻر پرسونل مکلف وو 
ٻټې پورې د رايې اچونې د بهير د پای ته رسٻدو او رای پاڼو د شمٻرنې مې ن ۵مې نٻټې تر  ۴چې د اپرٻل مياشتې له 

ساعته دنده ترسره کړې. خو له بل لوري د دويم پړاو ټاکنو لپاره د افغان ملي پوليسو، افغان ملي اردو او  ۲۴په موخه 
پرسونلو ټولټال  پورې امنيتي پرسونل د تيارسۍ په حال کې وو چې د دغو امنيتي ۲۰۵۰۰۰ملي امنيت رياست تر 

ته رسٻدو. د دې ترڅنګ د ټاکنيز بهير د خونديتوب په منظور د امنيتي پرسونلو د شته والي د پراختيا  ۴۰۰۰۰۰شمٻر 
 ترڅنګ د دوی د عوض په برخه کې سمون هم په پام کې نيول شوی ؤ.  

 
پر هغو الرو چارو  "دي امنيتي کمربندفوال"د لومړي پړاو ټاکنو لپاره امنيتي مقرراتو تر ډٻره بريده د رامنځ ته شوي 

تکيه کوله چې د امنيتي مسووليت د کمربندونو مشترک مرکز يې درلود، او له مخې يې د رايې اچونې د مرکز امنيت 
تر يوه کيلومټر ساحې پورې د ملي امنيت د رياست د کارکوونکو د څارنې په مرسته د افغان ملي اردو لخوا نيول شوی 

ت د رياست تر څارنې الندې د رايې اچونې مرکز د شاوخوا چاپٻلایر امنيت د ملي پوليسو لخوا نيول ؤ، د ملي امني
شوی ؤ، په داسې حال کې چې د رايې اچونې مرکزونو امنيت د افغان ملي پوليسو او ملي امنيت د رياست د 

يتي پالن کې هم بدلون راوستل شوی ؤ او پرسونلو/کارکوونکو لخوا نيول شوی ؤ. د دويم پړاو ټاکنو لپاره په ټاکنيز امن
مه نٻټه د يوه کيلومټر امنيتی کمربند ساحه د رايې اچونې مرکزونو ته څٻرمه تر نږدې ساحو  ۱۴د جون مياشتې په 

 پورې محدوده شوه. 
 

پرٻل مياشتې پر په دويم پړاو ټاکنو کې د هٻواد په کچه د وسلوالو بريدونو په شمٻر کې د پام وړ زياتوالۍ راغلی وو. د ا
مرکزونه د امنيتي  ۱۴۰پالن شويو مرکزونو له جملې څخه يې  ۶۴۲۳مه نٻټه د ټاکنو په ورځ د رايې اچونې د  ۵

وسلوالو بريدونو  ۴۶۴الملونو له کبله تړلي پاتې شول. همدارنګه د ورکړل شويو رپوټونو له مخې په ټول هٻواد کې د 
نور ټپيان شوي وو.  ۲۲۷کارکوونکو په ګډون) وژل شوي او  ۳اک کمٻسيون د کسان (د ټاکنو د خپلو ۲۱۰په پايله کې 

47Fمې نٻټې په پرتله ۱۴د جون مياشتې د 

ؤ چې له دې جملې څخه  ۶۳۶۵د رايې اچونې د پالن شويو مرکزونو شمٻر  48
ه تړلي وو او د ځايونو  په ګډون) مرکزونه د ټاکنو په ورځ د امنيتي الملونو له کبل ۵۷۹(د رايې اچونې د  ۱۹۳يې 

کارکوونکو په  ۱۰وسلوالو بريدونو په پايله کې د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون د  ۵۷۰ورکړل شويو رپوټونو له مخې د 
 نور ټپيان شوي وو.  ۳۹۰کسان وژل شوي او  ۲۲۳ګډون لږترلږه 

 
افغان ملي امنيتي ځواکونو په  کال ټاکنو لپاره د امنيت ساتلو دنده او مسووليت يوازې د ۲۰۱۴د تٻرو ټاکنو په خالف د 

غاړه ؤ. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون او ملي امنيت د رياست سره د ګډې همغږۍ او همکارۍ پر بنسټ د کورنيو چارو 
او بشري حقوقو  د ادارې د  ټاکنو  د ډيموکراتيکو بنسټونو OSCEد  وزارت د ټاکنيزو امنيتي ترتيباتو مسوول ؤ. 

وينا د ټاکنو خپلواک کمٻسيون او افغان ملي امنيتي ځواکونو ترمنځ همکاري او همغږي د پام  د مسوولينو پهحمايوي ټيم 

                                                           
ډلې د مرګ ژوبلې دغه شمٻر په خپلواکه توګه نشوای  OSCE/ODIHR ESTله بٻالبٻلو منابعو څخه اخيستل شوی، که څه هم چې د  شمٻر مرګ ژوبلې/تلفاتود  48

 تاييدولی. 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
وړ اغٻزمنه نه وه ځکه چې په ساحه کې د افغان ملي امنيتي ځواکونو قوماندانانو د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د امنيتي 

د ويو کړنالو سترګې پټې کړې دي. کارکوونکو سره خپلې هڅې نه همغږې کولې او په وار وار يې پر موافقه ش
 پروتوکول څخه د سرغړونو پر وړاندې عمل نه کولو الملونه ال هم بې ځوابه پاتې دي. 

 
د کورنيو چارو وزارت د ټاکنو د هرې ورځې څخه وړاندې د نړيوال څار ګروپونه د دې لپاره رابللي وو، څو د ټاکنو 

مات  ورکړي. خو سره له دې هم وړاندې شوي معلومات ډٻر محدود او د ورځې امنيتي پالن په هکله دوی ته لنډ معلو
 د ټاکنيز امنيت لپاره د امنيتي مسوولينو لخوا طرحه شوې الرې چارې هم څرګندې نه وې. 

 
د يادونې وړ ده چې د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون او افغان ملي امنيتي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ او همغږۍ کې هم بايد 

کچو کې سمون رامنځ ته شي. د راتلونکو ټاکنو لپاره بايد د مراتبو د منظمې سلسلې يا اطاعت روښانه لړۍ هم  په ټولو
مراتبو دا سلسله بايد په ټول هٻواد کې د رايې اچونې د مرکز له کارکوونکو نيولې بيا د  د بايد رامنځ ته کړای شي او
 او ناظرانو پورې ورسول شي.   کانديدانو د استازو د ، افغان ملي امنيتي ځواکونو

 
 هڅې لپاره مخنيوي د درغليو د . ج
 

د تٻرو هر ځل ټاکنو څخه وروسته د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د درغليو او ګډوډيو د پٻژندلو او موندلو په موخه يو شمٻر 
حتمالي تدابير تدابير د دې لپاره پلي کړي دي، څو په راتلونکو ټاکنو کې د دا ډول ستونزو د مخنيوي په منظور ا

د يو ګام په ترڅ کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د وړ کال ټاکنو څخه وړاندې د هرکلي  ۲۰۱۴ترغور الندې ونيسي. د 
مه نٻټه د درغليو د حل الرو په موخه يوه ستراتيژي وړاندې او پٻشبيني کړه. په دې  ۱۷کال د جون مياشتې په  ۲۰۱۳

ولينو او کارکوونکو روزنه، د رايې اچونې ځايونو ته د لٻږد او بيا بٻرته وړلو ستراتيژۍ کې د زيات شمٻر ټاکنيزو مسو
حساسو موادو د خونديتوب د لړۍ په برخه کې اصالحات او پرمختګونه په پام کې نيول شوې وو، او نوموړي مواد د 

ې د ملي مرکز نرکړي چې د رای شمٻرنې د نتايجو هغه فورمې چې د رای شمٻی دې لپاره ارزول کٻدل، څو باور
(NTC)  په تولټاکنو کی  ۲۰۱۴داتول اقدامات د  او که نه. دیهماغه  د ځانګړی مرکزونو د پاره استول شوی ولخوا

 .  پلی شوی دی
 

کارکوونکو، سياسي ګوندونو، پروسی رايې اچونې د د د ټاکنيز مديريت ادارو، "په دې ستراتيژۍ کې يادونه شوې چې 
48Fپه خپله کانديدانو، ناظرانو او

د پروسی  ژمنتيا او امانتدارید رايو اچوونکو په ګډون په دې بهير کې د ښکٻلو کسانو  49
. دې ستراتيژۍ ته په کتو سره د رايې اچونې ځايونو د روڼتيا د لوړولو او "څخه دی ونود لومړۍ درجې خونديتوبدپاره 

نورو پام وړ شمٻر باورليکونو ورکولو ترڅنګ او ناظرانو د ځای پر ځای کولو او دوی ته د  د استازوکانديدانو 
د ټاکنو خپلواک کمٻسيون  ،الرې په تٻره بيا د دويم پړاو ټاکنو د ورځې څخه وړاندېله ترتيباتو ته د عملي بڼې ورکولو 

او نړيوالې  UNAMAد پام وړې هڅې کړې دي. سربٻره پر دې د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون چې د يوناما/
هغوی پر استازو غږ وکړ چې د سرغړونې يا درغلۍ په صورت کې د  د خوا يې مالتړ کٻدو پر کانديدانو اوټولنې ل

ګټه پورته شکايتونو د درجولو له حق څخه ګټه پورته او ټاکنيزو النجو د حل په موخه د موجودو رسمي الرو څخه 
 کړي.

 
هٻواد په کچه په يو شمٻر سيمو کې د کم عمره کسانو  يو شمٻر رپوټونو ته په پام سره، د ونود ملي څارونکي سازمان

لقوه پټو سرغړونو الخوا د رايې اچونې، ګروپي رايې اچونې او ګڼو جعلي رايې اچونې په ګډون د رايې اچونې اړوند با
 سرغړونېجدی لو کود پٻښٻدو خبر ورکوي. همدارنګه د څار يو شمٻر رپوټونه څرګندوي چې د رای پاڼو صندقونو د د

موجودې وې. د لومړي پړاو ټاکنو له ورځې څخه وروسته پر ټولنيزو  توګه د لمړی پړاو تاکنونه وروسته يپه ځانګړ
رسنيو يو شمٻر داسې وٻډيوګانې خپرې شوې چې په هغې کې نامعلوم اشخاص ليدل کيږي چې د واليتي شوراګانو او د 

په نښه کوي. او وروسته بيا له دې جملې څخه يې يو  جمهوري رياست  دواړو ټاکنو کې په پراخه پيمانه رای پاڼې
ته په موخه د ثبوت په توګه د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون  تاييد او تصديقشمٻر وٻډيوګانې د شکايتونو څخه د 

 شوې.  وړاندی
 

هغه کارکوونکي  ې اچونې د ځايونو اړوند څو زرهد رايد لومړي پړاو ټاکنو څخه وروسته د ټاکنو خپلواک کمٻسيون 
او مسوولين له دندو ګوښه کړل چې په ټاکنيزو ګډوډيو کې په الس لرلو تورن شوي وو. د رسمي ارقامو مطابق ټولټال 

کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او په راتلونکي کې پر دندو د ګمارنې د مخنيوي په منظور په تورلست کې  ۳۳۰۰
ګمارلي دي کارکونکی هغو کارکوونکو پر ځای نور  ۴۴۰کمٻسيون د شامل شوي دي او همدارنګه د ټاکنو خپلواک 

چې د ټاکنو په پروسه کې يې په خپله دنده کې ناغٻړي کړې وه. د يادونې وړ ده چې د دغو تورنو کسانو نومونه د 
مل هغو کسانو پر لست ورعاله شوي دي چې په تٻرو ټاکنو کې د ټاکنيزو ګډوډيو په تور په تورلست کې شا ۱۱۰۰۰

 شوي وو. 
                                                           

  .۵يون د درغليو د حل الرې ستراتيژي، پي. د خپلواک کمٻس د ټاکنو 49



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 

د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته په کار ده چې د رايې اچونې ځايونو د کارکوونکو روزنه او ارزونه جاري وساتي او د 
 ي په منظور د محدوديتونو يو روښانه ټولګه وړاندې او وضع کړي. يوغٻر مجازو فعاليتونو د مخن

 
 اجراآت ورځې د ټاکنو د . د
 

ټاکنو په ورځ د رايې اچونې ځايونه پر اتو بجو پرانيستل کٻدل. خو د ورکړل شويو د ټاکنو په دواړو پړاونو کې د 
ريپوټونو پر بنسټ د رايې اچونې د ځايونو په پرانيستلو کې ځنډ او خنډ تر ډٻره بريده د رايې اچونې او امنيتي 

ي پړاو کې ډٻر ترسترګو شوی دی. په لومړ پرتلهکارکوونکو د ناوخته راتګ له امله ؤ او دا کار د دويم پړاو ټاکنو په 
د رايې اچونې مرکزونو او ځايونو د پرانيستلو د کړنالرې سره سم د رايې اچونې کارکوونکي بايد د ترالسه شويو رای 
 پاڼو شمٻر چٻک او نتايجو  په فورمه کې يې ثبت او د رايې پاڼو  صندوقونه د رايې شمٻرنې د پيل څخه وړاندې مهر

رای پاڼی  يم پړاو د جمهوري رياست ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د نتايجو فورمې تعديل او دکړي. د دوبند  او
رای پاڼې  ۶۰۰ پورهچې د رايې اچونې ټولو ځايونو  صرف نظر وکړد هغه انګٻرنې پر اساس د ګنلو او چک کولو نه 

ٻروتنو د کچې راټيټولو په منظور د يوې وسيلې په ترالسه کړې دي. د ټاکنيزو نتايجو د فورمو بشپړولو په بهير کې د ت
49Fتوګه د پرٻکړې سره سره

بيا هم دا بهير د رايې اچونې د ځای  په کچه د رای پاڼو د پروسې د تطبيق څخه يو ګام  50
 وروسته ؤ. 

 
په د نشتوالي (کوم چی هره رای اچونکی د يو رای د ځای سره تړی) لست او واحد مشخص يو د رايې ورکوونکو د 

نښه کول د يوه رنګونه  )نکی او نه پاکٻدونکیترسترګو کيدونه (د دوه ډوله د رايه ورکوونکي ګوتې په  صورت کی
شخص لخوا د تکراري رايې اچونې پر وړاندې اساسي خنډ ؤ. په دويم پړاو ټاکنو کې د نه ليدونکي رنګ سربٻره د 

50Fهم وکړه. د يادونې وړ ده چې په دغو کړنالرو ټاکنو خپلواک کمٻسيون د نورو شرايطو د وضع کولو پرٻکړه

کې د  51
هرې ټاکنې د رايې ورکوونکو لپاره د ځانګړې سوري کوونکې وسيلې په مرسته د رايې اچونې د کارت سوري کول 
شامل ؤ. په ټاکنو کې د هر برخه اخيستونکي رايه ورکوونکي د رايې اچونې د کارت ځانګړې شمٻره هم د رايې 

خو د رايې اچونې د اصلي ثبت شويو کارتونو د شمٻرو د معلومولو او  د ثبت په کتاب کې ثبت کٻدلهاچونې د کارت 
ځانګړي رايه ورکوونکي سره د ثبت شوې شمٻرې د سمون په موخه د ثبت د مرکزي دفتر نشتوالي د رايې اچونې د 

توګه هغه څه دي چې ال هم تر پوښتنې  ثبتٻدونکو کارتونو شمٻرې د درغليو د مخنيوي پر وړاندې د يو اساسي خنډ په
 الندې دي. 

 
درغليو اړوند  د د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د  رايې اچونې د کارت د شمٻرې سربٻره کوالی شول چې د درغليو او

تفتيش په ترڅ کې د احتمالي کارونې څخه د مخنيوي په توګه او رايې اچونې د ځای  د رايه ورکوونکي د ثبت د کتاب 
ت لوړولو په منظور د رای پاڼې د رسيد پر وړاندې د هر رايه ورکوونکي د نوم ثبتونې او السليک (يا د ګوتې د ارزښ

 نښه) اړتيا په پام کې ونيسي. 
 

د قانون له مخې رايه ورکوونکي حق نلري چې د رايې اچونې په کارتونو کې د ذکر شويو واليتونو پرته په نورو 
نو لپاره رايه ورکړي. په هر صورت، د رايې اچونې د هر ځای  لپاره د رايې ورکوونکي واليتونو کې د واليتي شوراګا

مه نٻټه کله چې په يوه وخت کې د رايې  ۵د کارت د ثبت يوازې يو کتاب ساتل کيږي. ځکه نو د اپرٻل مياشتې په 
ٻدې، نو د ثبت له هغه کتاب اچونې په ورته ځای  کې د دواړو د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې ترسره ک

څخه ؤ چې يوازې يې د هغو رايه ورکوونکو دقيق شمٻر منعکس کولو چې د جمهوري رياست  ټاکنو لپاره رای پاڼې 
 ورکړل شوې وې، نه د هغو رايه ورکوونکو شمٻر چې د واليتي شوراګانو لپاره يې رايې ورکړې وې.  

 
کې بايد د هرځل ټاکنو لپاره د رايه ورکوونکو د کارت د شمٻرې د  سپارښتنه کيږي چې د هم مهاله ټاکنو په صورت

 شي. درجه ورکړل حساس مواد د بايد د ټاکنو اړوند ته  د ثبت کتاب راز ثبت جال کتاب موجود وي او همدا
 

ې د د لومړي پړاو ټاکنو د ورځې په لومړيو کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون او خلکو د رايې اچونې په خاصو ځايونو ک
لقوه کمښت په هکله رپوټونه ترالسه کړل. د ورکړل شويو رپوټونو له مخې په لومړي سر کې د کانديدانو   ارای پاڼو د با

د رای پاڼی د کمښت خپل غږونه بجو  ۹:۳۰په او آن هغوی د استازو لخوا د رايې اچونې د بهير د پيلٻدو سره سم د او 
و ساعتونو کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د رای پاڼو د کمښت رامنځ ته کٻدل رد پورته شول. خو د سهار په لومړنيپه اړه 

51Fڅخه د ناوړهد رای پاڼی ټاکنو د او غٻر واقعي وبلل، او دا يې د واليتي شوراګانو 

ګټې اخيستنې پايله وبلله. وروسته  52
                                                           

 د جون مياشتې په لومړۍ نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د وروستۍ ټاکنو په هکله د رايې اچونې او شمٻرنې تجديد شوې کړنالر تصويب کړه.  50
کړل شويو رپوټونو له مخې د نه ليدونکي رنګ شرط په دويم پړاو ټاکنو کې د چې په رسمي ډول په دې برخه کې هٻڅ دليل نه ؤ وړاندې شوی، خو د ورسره له دې  51

 مه نٻټه د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون پر زٻرمتون/ګدام د هغه وسلوال بريد وروسته لرې شوی ؤ چې په پايله کې يې د اړتيا وړ توکي له منځه ۲۹مارچ د مياشتې په 
  الړل او يا خو زيانمن شوي وو.

ساعتونو په شاوخو کې  ۹وروسته وويل چې د رايې اچونې د کارکوونکو او رايه ورکوونکو د اغٻزمنتيا په پام کې نيولو سره به دا کار د  پلواک کمٻسيوند ټاکنو خ 52



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
د رايې اچونې مسوولينو لخوا هم د رای پاڼو د کمښت په هکله د  ی په آخری ساعتونو کیورځد چې کله د ټاکنو 

رپوټونو ورکول پيل شول، نو د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د خپل احتمالي پالن پلي کول پيل کړل. د دې پالن له مخې د 
د  ونون تهد رای اچونې ځايټاکنو خپلواک کمٻسيون واليتي کارکوونکو صالحيت درلود چې په اغٻزمنو شويو سيمو کې 

رای پاڼو په ګډون د اړتيا وړ ټول ټاکنيز مواد ورسوي. څرنګه چې د دغو ځايونو ډٻرۍ برخه د ګڼ مٻشتو سيمو په 
ښاري مرکزونو کې واقع وو، نو د ټاکنو خپلواک کمٻسيون مسوولينو هم رايه ورکوونکو ته الرښوونه وکړه چې د رايې 

52Fاچونې لپاره نږدې محلونو

 ته والړ شي.  53
 
احتمالي ځايونو ته د اړتيا وړ ټول ټاکنيز  ۵۴۸مه نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د رايې اچونې  ۵اپرٻل مياشتې په  د

توکي رسولي وو او د رايې اچونې بهير يې هم له ټاکلې مودې څخه يو ساعت زيات کړ. د دې ترڅنګ هغو رايه 
ليکو کې والړ وو او په څو اغٻزمنو ځايونو کې د يوه يا ورکوونکو ته هم د رايې اچونې اجازه ورکړل شوې وه چې په 

 هم زياتو ساعتونو لپاره د رايې اچونې په موخه د خلکو اوږده کتارونه د ګڼ شمٻر خبري رسنيو لخوا هم وښودل شول. 
 

نې د دويم پړاو ټاکنو له ورځې څخه وروسته، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون رپوټ ورکړ چې نوموړي کمٻسيون رايې اچو
ځايونو ته هم تولو هغو  سربٻرهنه مرکزونو اضافی د رای اچونی  ۵۷۰د اړتيا وړ ټول احتمالي توکي يې د  ونود ځاي

تړل شويو مرکزونو په پام کې  ۱۹۳رسولي دي چې هلته رايه اچونه ترسره شوې ده. نو په دې ډول د رايې اچونې د 
ځايونو  په درلودو سره د رايې اچونې  ۲۲۸۲۸د رايې اچونې د  نيولو سره د ټاکنو په دويم پړاو کې د ټاکنو پر ورځ

د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې د   OSCEد  مرکزونه پرانيستي وو. په داسې حال کې چې  ۶۱۷۲
رايه  پړاو په جريان کې د رای پاڼو د کمښت له کبله د رايې اچونې د حق څخه د دوهمد ټاکنو د ته ټاکنو حمايوي ټيم 

نو بايد و ويل شي چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون له  کوم رپوټ نه ده رسيدلیړوند په اورکوونکو د بې برخې کٻدو 
لوري اخيستل شوي اصالحی تدابير هم په پراخه توګه بريالي وو. د رای پاڼو د تخصيص د پالن جوړونې په برخه کې 

تر هغې چې د رايه ورکوونکو د ثبت يوه  م په خپل ځای پاتې ويستونزه به په احتمالي ډول په راتلونکو ټاکنو کې ه
ي. څرنګه چې د ل شکړنجوړه او رايه ورکوونکي د رايې اچونې له ځانګړيو ځايونو  سره ارتباط ور سيستممرکزي 

ايې دغو ټاکنو په بهير کې وليدل شول د رای پاڼو کمښت د درغليو اړوند تورونو د زياتوالي باعث کيږي، او دا د ر
اچونې د ځای د مشخص شمٻر رايه ورکوونکو د لست د نشتوالي په صورت کې د احتمالي پالن په ټاکلو کې د روڼتيا 

 د اهميت څرګندونه کوي.  د شتوناو مشورتي پروسې 
 
 شمٻرنه رايو د کې  ځايونو په اچونې رايې د . ه
 

. که چٻرې د رايې اچونې په مرکز کې د رايې د قانون سره سم رای شمٻرنه د رايې اچونې په ځايونو کې ترسره کيږي
اچونې ځايونه له يوه څخه ډٻر وي، په دې صورت کې د رايې اچونې د مرکز مدير له هر ځای څخه د رای پاڼو د 

د رايه ورکوونکي د کارت د شمٻرې د ثبت د کتاب سره يو ځای او پس له تطبيق او تصديق نتايجو  فورمې راټولوي 
منظور په پاکټونو کې بند او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته ليږي. د رايې اچونې د ځای مشر د سمو،  يې د جدولبندۍ په

باطلو او سپينو رای پاڼو د شمٻرنې او همدارنګه د نتايجو  په فورمه کې د دغو معلوماتو رسولو مسووليت په غاړه 
تٻرو سپارښتونو ته په پام  د يز حمايوي ټيمټاکند  د ډيموکراټيکو بنسټونو او بشري حقونو د ادارې OSCEلري. د 

چې داسی وړاند وينه کوی  دي جوړ شویموخه مخنيوی په  نه دد درغليوهغه پالن چی سره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون 
او د ټاکنو  توب په موخه و نښلویخونديد نښلوونکې پټې د نتايجو په فورمه کې ثبت شوي ارقام بايد ځای مشر  رای  د

 مٻسيون ته د بشپړو نتايجو د لٻږلو په موخه د اړوند پاکټ څخه استفاده کوي. خپلواک ک
 

خپلواک کمٻسيون اړوند ستراتيژي د درغليو د حل الرو يا درغليو د کچې د ټيټوالي په منظور د هم چې د ټاکنو څه که 
ون او ټاکنو د خپلواک کمٻسيون و د قانخد رايې اچونې په ځای کې د رای پاڼو اړوند د څٻړنې او تطبيق غوښتنه کوي، 

د مقرارتو له مخې د رايې اچونې د ځای  مسولين او د رايې اچونې د مرکز مديران مکلف نه دي چې د ټاکنو خپلواک 
څخه وړاندې رای پاڼې تطبيق او وڅٻړي. د رای پاڼو د ليږلو کمٻسيون د رای شمٻرنې ملي مرکز ته د نتايجو د فورمو 

53Fموخه د صريح قانوني مکلفيت نشتوالۍ د نړيوالو غوره تجربو خالف کار دی. عمالً  د تطبيق او څٻړنې په

دا هغه  54
 مهال د پام وړ ټکی دی چې د نتايجو فورمې د شمٻرنې د تٻروتنې سره يو ځای د رای شمٻرنې ملي مرکز ته انتقاليږي. 

 
يق او څٻړنه د رای اچونې د ځای  د نتايجو  په د ټاکنو د قانون تجديد ته ځکه اړيتا ليدل کيږي، تر څو د رای پاڼې تطب

                                                                                                                                                                                     
 صندقونو  دوه سٻټونه پروسيس کړي. ۶۰۰وخت ونيسي، څو د رای پاڼو د 

د نخشې په ګډون چې په اړه يې د رای پاڼو د کمښت په اړه رپوټونه ترالسه شوي وو، د ټاکنو خپلواک  څخه يوه ورځ وروسته د هغو ځايونو  يا موقعيتونوله ټاکنو  53
کزونو ته نږدې واقع کمٻسيون د رای پاڼو د کمښت په اړه يوه څٻړنه ترسره کړه. په دې څٻړنه کې ښودل کيږي چې دغه ځايونه    په مراتبو د رايې اچونې هغو مر

لې، نو دا په دې مانا ده چې د رای پاڼو د کمښت ستونزه ډٻره پراخه وه چې بايد په دې صورت کې رايه ورکوونکي د رايې اچونې نږدې وو چې رای پاڼې يې لر
  ځايونو  ته رهبري شوي وای.

وپا د وينيز د کمٻسيون د شورا د غوره تجربو د د درغليو په وړاندې د يوه خنډ په توګه د رای پاڼو د تطبيق او څٻړنې د اهميت په هکله، په ټاکنيزو مسايلو کې د ار 54
مې برخې ته مراجعه وکړئ او دا په الندې وٻب پاڼه د الس رسي وړ دي:   ۳٫۲٫۲مې فقرې  ۳۲کړندود د 
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                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
فورمه د ناظرانو او کانديدانو د استازو په حضور کې تاييد او تصديق کړل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون 
بايد د توپيرونو د حل او مربوطه موضوع په هکله اړوندو ټاکنيزو مسوولينو لپاره د هراړخيزې روزنې د وړاندې 

 موخه د رايې پاڼو د تطبيق او څٻړلو کړنالرې او الرښود ټکي تهيه او صادر کړي.    کولو په
 

د بشپړو شويو نتايجو له فورمو څخه د کارُبن د دريو نسخو د وٻش لپاره د ټاکنو خپلواک د ځايونو د رايې اچونې 
دې چې د دوی شمٻر په پام کې  يوازې يوې نسخې ورکول شامليږي، پرته لهد و ته نکمٻسيون په کړنالرو کې کانديدا

ونيسي؛ د کانديدانو نمايندګان د هغه چا د ټاکلو په موخه چې دا نسخه ترالسه کوي بايد پچه اچونه وکړي. د وروستي يا 
دواړو کانديدانو ته ، د دويم پړاو ټاکنو څخه دوه ورځې وړاندېد ټاکنو خپلواک کمٻسيون دويم پړاو کانديدانو په غوښتنه 

شويو نتايجو له فورمو څخه د کارُبن د يوې نسخې په ورکړه موافقه وکړه او دا د دې څرګندونه کوي چې د د بشپړو 
دغه کار د دی څرګندونه بايد د دويم کانديد استازي ته ورکړل شي. کاپی رايې اچونې په ځای  کې خلکو د ښودلو لپاره 

د محلي رايه ورکوونکي او څارونکي چی د تدبير چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د روڼتيا يو مهم وضع شوی کوی 
 . ، حذف کړټاکنو رسمي نتايجو  ته الس رسی و

 
د ټاکنو خپلواک کمٻسيون بايد باوري کړي چې د رايې اچونې هر ځای  ته په کافي شمٻر کې د نتايجو د فورمو په 

ی کې د رايې اچونې د نتايجو په هکله ورکولو سره رايه ورکوونکي او څارونکي د ټاکنو په ورځ د رايې اچونې په ځا
 رسمي معلومات ترالسه کوالی شي.  

 
په عمومي ډول د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون او نورو ټاکنيزو همکارانو مطابق د رايې اچونې په ځايونو کې د نتايجو 

 و.  شمٻرل او له مراحلو تٻرٻدل د لومړي پړاو ټاکنو په نسبت په دويم پړاو ټاکنو کې ډٻر ګړندي
 

 بندي جدول او ثبت  .10
 

ټاکنو په دواړو پړاونو کې له ټاکنې څخه دوه ورځې د جمهوري رياست کې د رايې شمٻرنې ملي مرکز  په کابل
ې داسې ښکارٻدلې چې په سمه توګه رکې عموماً کړنال وروسته عملياتي بڼه غوره کړه. د رايې شمٻرنې په ملي مرکز

ه ازمايل شوې دي. د واليتي شوراګانو او د جمهوري رياست ټاکنو د دواړو طرحه او له وړاندې په هراړخيزه توګ
 پړاونو لپاره د معلوماتو د ثبت پروسه په نورمال ډول پرمخ روانه وه. 

 
پالستيکي صندقونو کې د رای شمٻرنې  آبی رنگهد ټاکنيزو نتايجو لرونکو د فورمو هغه کڅوړې چې په واليتي کچه په 

په موخه بسته بندې شوې وې. نوموړي صندوقونه د رای شمٻرنې ملي مرکز ته راوړل شول او د  ملي مرکز ته د لٻږد
هر بکس پرله پسې ثبت شوی شمٻره د هغه شمٻرې سره پرتله شوه چې د اړونده واليت په کمپيوټري سيسټم کې ثبت 

ٻږد په ته د لرنې ملي مرکز شوې وه. دا کار د دې لپاره ترسره شوی ؤ څو د رايې اچونې له مرکزونو د رای شمٻ
کړي. د ټاکنو په لومړي پړاو کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون يقينی جريان کې د حساسو موادو تعقيب (د څارنې لړۍ) 

رنګ لرونکي صندوقونه څٻړلي او پرانيستي وو. د يادونې وړ ده چې په  آبیکارکوونکو د ناظرانو له حضور پرته 
کړې او د دغو  رسمی ی پروسهرنګ لرونکو صندقونو د څارن آبیپلواک کمٻسيون د دويم پړاو ټاکنو کې د ټاکنو خ

صندقونو د پرانيستې پرمهال يې د دواړو کانديدانو نمايندګان او ملي څارونکي وربللي وو. خو کله چې د ډاکټر عبدهللا 
نو پرانيستلو لړۍ ته د ناظرانو څخه ووتل (الندې يې وګورئ)، د صندقو عبدهللا نمايندګان د رای شمٻرنې د ملي مرکز

 او ډاکټر اشرف غني احمدزي استازو په حضور کې دوام ورکړل شو. 
 

په ځای په نصواري رنګه پاکټونو کې د  کڅوړو  آبی رنګهد فورمې  د ټاکنو په دواړو پړاونو کې د نتايجو  يو شمٻر
 ځای  ته رسٻدلې وې. نتايجو د جمع کولو

54F

دا دول پاکټونه هير کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د لومړي پړاو ټاکنو په ب 55
. بايد و ويل شي چې په عمومي ډول، د نتايجو  فورمې ځکه منل شوې وې چې په هغې کې لپاره ګوښه کوله د تفتيش 

د هٻڅ ډول الس وهنې نښې نه وې ليدل شوې. خو د دويم پړاو ټاکنو څخه وړاندې د نصواري رنګه پاکټونو موضوع د 
پلواک کمٻسيون د کارکوونکو د روزنې په جريان کې مطرح شوه او په دې اړه کړنالرې نورې هم غښتلې ټاکنو د خ

پر ناظرانو، استازو او رسنيو چی د غونډه کې  هيوپه د يو نيک اقدام په ترڅ کی شوې وې. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون 
وکړي چې په نصواري رنګه پاکټونو کې رارسٻدلې هغه فورمې په اړه يې دقيقه څٻړنه  ۱۰۹د نتايجو   مخ پرانيستی وه

شمٻرې نه وې خپرې شوې، نه وروسته د داسی فورمی په اړه کومی ي. دا په داسې حال کې ده چې د لومړي پړاو و
خبر ورکړل شوی ؤ چې په ته د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې د ټاکنو حمايوي ټيم  OSCE خو د

د تفتيش او تدقيق کې د نصواري رنګه پاکټونو شمٻر کم ؤ. څرنګه چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون وروستي پړاو ټاکنو 
نو د ټاکنو خپلواک کمٻسيون وموندله فورمو او نصواري رنګه فورمو ترمنځ  دنتايجو يری لږی توپير د دپه نتيجه کی 

ګ پرٻکړه وکړه چې د السليکونو يا نښو هم د وروستۍ رارسٻدونکو فورمو په نورمال ډول د مراحلو د طی کولو ترڅن
                                                           

مې نٻټې  ۲۰ -۱۲رنګه اضافي پاکټ د رايې اچونې په ځای  کې د اړتيا وړ ټاکنيزو توکو سره تهيه شوی ؤ. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د جون مياشتې د  نصواري   55
رنګه پاکټونو سره يو  نصواري  د (ممکن د بسته بندۍ له کبله وي)، د ټاکنو واليتي آمر بايد د هغو کڅوړه نه وي موجو TEBله پرٻکړې سره سم، که چٻرې د 

 ځای رپوټ وليکي چې په هغې کې د ټاکنو نتايج شاملې وي.  



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
55Fترمنځ هر ډول توپيرونه، يا له حده ډٻرې رايې به د طی مراحلو د عادي بهير

 په ترڅ کې وڅٻړل شي.  56
 

ي څانګې د نتايجو د فورمو هغه پرله پسې شمٻرې د هغه د چمتووال په راتلونکې مرحله کې د رای شمٻرنې ملي مرکز
چې د رايې اچونې په مرکز کې ورکړل شوې وې. د جدول بندۍ د بهير په  کړهره پرتله کمپيوټري پرله پسې شمٻرو س

جريان کې په نتايجو کې د هر ډول بدلون د مخنيوي په موخه د نتايجو په هره هغه فورمه چسپٻدونکې پټۍ نښلول شوې 
لٻږل شوې او د کتونکي کن ته واسوه چې دا پټۍ يې نه درلوده. وروسته بيا د نتايجو فورمې د دقيقې کتنې په موخه 

. د دقيقې کتنې د بهير تر بشپړٻدو وروسته د کيدهفورمو پرله پسې شمٻرې تصديق  دلخوا د اړنده انځور کيفيت او 
د ده چې وړ نتايجو فورمې بٻرته د رايې اچونې د ځای په پاکټ کې اچول شوې او ارشيف ته لٻږل شوې وې. د يادونې 

او د  کيديترسره  دس کن شوی تصويرونو له مخیپروسيس تول پاتی ته د نتايجو د فورمو وروس فورمو دسکن کولونه
 فورمو اصلي پاڼې ته ګوتې نه وې وروړل شوې. 

 
د لومړي پړاو ټاکنو لپاره، د رای شمٻرنې ملي مرکز کارکوونکو د رايه ورکوونکي د کارت د شمٻرې فهرست د رايې 

. دا د دې لپاره څو په دې ډول وتوانيږي د اچول شويو لثبتويی ډاټابيس کې او  ايستلاچونې د ځای له پاکټ څخه 
ټولټال رايو پر وړاندې د رايه ورکوونکو د ترالسه شويو رای پاڼو شمٻره تطبيق کړي. که څه هم چې د کړنالرو له 

په پروسه کې  ي مرکز مخې د دوه ډوله ارقامو تطبيق ته اړتيا نه ليدل کٻده او نه هم دا چاره د رای شمٻرنې د مل
چې د نتايجو  فورمه به تر پوښتنې الندې ونيول شوه. د ترسره کيدو يوازې هغه مهال خو داکار ترسره شوې وه؛ 

OSCE   ته هم په دې اړه خبر ورکړل شوی ؤ د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې د ټاکنو حمايوي ټيم
او ټاکنو کې پرٻکړه کړې ده چې د رايه ورکوونکي د کارت د شمٻرې په په دويم پړ نچې د ټاکنو خپلواک کمٻسيو

د ټاکنو د روڼتيا او ځواب ويلو پر دغه کار فهرست کې د هغو ثبتونو د ټولو شمٻرو د معلوماتو څخه تٻر شي چې 
56Fبهير
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د راجستر د رايه ورکوونکي د کارت شمٻرٻبايد  يوه برخه شی چیکړنالرې د  د رای شمٻرنې د ملي مرکزا بايد د

 ي. شثبت او د اچول شويو رای پاڼو سره تطبيق تابيس کی د کتاب
 
 لخوا کمپيوټرکارانو کسيزو ۲۵ دوو د کې ترڅ په پروسې ګونې دوه د لخوا کمپيوټرکارانو د پروسه ثبتولو معلوماتو د

 ګروپ ړيد لوم ډول ٻرمنظمپه غ انځور يجونتا يود کره کتل شو ټپه م يسټمس کمپيوټري د. کٻده بٻول پرمخ
د  يې لپاره يدکتل او د هر کاند ځورونهدغه ان پردوپر  ونوکمپيوټرخپلو د  يوټرکارانو. کمپٻدوته سپارل ک يوټرکارکمپ
د معلوماتو په  ېپه صورت ک ړتيا. د اېثبتول به ڼېپا یرا ېاو باطل ېشو يستها ينې،او سپ ٻرشم ټول يود را یهغو
 يوټرکارانود کمپ ځورونهپر اساس ان يسټمس ګوريتمشو. د ال ٻدایترالسه ک هم هويت يوټرکارد مربوطه کمپ ېست کفهر
په سيستم کی  ېچ کوی کوم ثبت يې کې سر په کتار دنتايج  يتد هغه وال دا سيستمشوي وو،  ٻشللپاره و ېد د ځترمن

 .یو ټيټه ټولو تريی د رای ځايونو د ثبت شوی نتايج يی 
57F

 يوټرشوي کمپ ټاکلوروسته،  ېثبتون ړنۍد معلوماتو د لوم 58
لخوا د  يوټرکارانود دوو کمپ ٻرېکه چ ېصورت ک ې. په دٻږلول ځورته ورته ان يوټرکارکمپ يوه ېک ټيم يمپه دو

 ېده چ ړو يادونې. د ٻدهسره مطرح ک ټيمحل د  ېموضوع د ستونز ياموجود ؤ، ب يرکوم توپ ېمعلوماتو په ثبت ک
  سره هم سروکار درلود. ٻروتنونورو ت ړوندا ېهم په خپل وار سره معموالً د لوستلو او ثبتون ټيم ړيونوم

 
د کانديدانو  ې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون له دې امله تر کلکې نيوکې الندې راغلی ؤ چېکد ټاکنو په لومړي پړاو 

ز ته د الس رسي زمينه نه وه برابره کړې. زيات ي او نړيوالو ناظرانو ته يې د رای شمٻرنې د ملي مرکمل ،واستاز
شمٻر ناظرانو او ښکٻلو استازو ته د ځای ورکولو په برخه کې د محدوديتونو له کبله د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د رای 

 شمٻرنې د پروسٻس خونې ته د ساعت پر اساس د ليدو پرته، د لوژ څخه د ټولو ناظرانو ليدنه محدوده کړې وه.   
 

وستي پړاو ټاکنو په جريان کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په خپلو فعاليتونو کې بدلون راوست. په دې ډول سره يې د ور
ناظرانو او نمانيدګانو ته د رای ترالسه کولو ځای، رای شمٻرنې د پروسٻس ځای او هغه ځای ته د آزاد الس رسي 

انځورونو د تفتيش او فورمو له نږدې څارنې، پوښتنو او اجازه ورکړې وه چې هلته رای پلټل کٻدې. همدارنګه دوی د 
58Fانځورونو

اخيستو اجازه هم درلوده. دغو ټاکنيزو ځايونو ته د پورتنيو ذکر شويو کسانو پراخ الس رسی پرته له دې  59
يې د  چې د رايې شمٻرنې عملياتو کار د کوم ځنډ او خنډ سره مخ شي په نورمال ډول پرمخ روان وو او پر ټاکنيز بهير

 اعتماد په رامنځ ته کولو کې مرسته وکړه. 
 

                                                           
 مې نٻټې د ورکړل شويو رپوټونو پر اساس د ټاکنو خپلواک کمٻسيون هره ورځ خپل معلومات   تجديدول. ۱۹د جون مياشتې د  56
سازمان ته خبر وکړی ؤ، چې ال هم د ټولو رايه ورکوونکو د شمٻرنې په منظور له دغو شمٻرو څخه هٻڅ  OSCE/ODIHR ESTد ټاکنو خپلواک کمٻسيون د  57

 .استفاده نه وه شوې، نو پرٻکړه يې وکړه چې د معلومات  و/ډاټا د ثبت د وخت سپمولو په ګټه د وروستي پړاو ټاکنو څخه دا ټکی حذف کړی
يتونو کې د نتايجو  د الګوريتم سيسټم د قسمي نتايجو  د اعالن په موخه په داسې ډول ډيزان او طرحه شوی ؤ چې عمالً هغه مهال اجرا کيږي چې کله په ټولو وال 58

 ځانګړې سلنه پروسٻس شوې وي. 
ټاکنو خپلواک کمٻسيون پر وٻب پاڼه خپور شوی ؤ. په داسې حال کې چې د مه نٻټه د يوه مطبوعاتي خبر په ترڅ کې اعالن او د  ۱۳دغه بدلون د جون مياشتې په  59

 دې موضوع د حل په هکله د ټاکنو خپلواک کمٻسيون هٻڅ ډول پرٻکړه يا کړنالر نه درلوده.



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
ي مرکز  ودانۍ ته د الس رسي خپله آزاده پاليسي د کړنالرې په وسيله د د رای شميرني ملد ټاکنو خپلواک کمٻسيون باي

ايد د نتايجو د پروسٻس په جريان کې او هم د ناظرانو  او استازو لپاره د انځور اخيستنې حق رسمي کړي، خو دا حق ب
 . و نه رسيږی په عملياتو کې د الس وهنې تر بريده د رای شمٻرنې د ملي مرکز

 
 

 اعالن  نتايجو لومړنيو او قسمي د   .11
 
 نتايج قسمي الف. 
 

د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د قانون له مخې د ټاکنو د لومړنيو او وروستيو نتايجو  د اعالن او خپرولو مسووليت په غاړه 
 نتايجو د خپرولو صالحيت لري.لري او هم د قسمي 

59F

که څه هم چې په عمومي ډول د نړيوالو معيارونو لخوا د  60
قسمي نتايجو خپرول نه دې په ګوته شوي، خو دا ممکن د روڼتيا د يوه تر ټولو مهم هغه تدبير په توګه په پام کې ونيول 

کولو کې مرسته وکړي. د ټاکنو خپلواک  شي چې د شمٻرل شويو نتايجو په کره والي کې د خلکو د اعتماد په ترالسه
 د نتايجود رسنيو په مرکز کې د رای اچونې د ځای د رای شمٻرنې په بهير کې  "پلی مقرری په اساسدخکمٻسيون 

ژمن ؤ. خو په عملي ډګر کې د ټاکنو خپلواک  "و تههغې نشرولداو پر خپله وٻب پاڼه  اعالنمطابق د قسمي نتايجو د 
 ژمنو ته په نسبي ډول ژمن پاتې شو.  کمٻسيون خپلو کړيو

 
په لومړي پړاو ټاکنو کې قسمي نتايج پرته له دې چې د ذکر شوې مقررې پر اساس د اړتيا سره سم د رايې اچونې د 
هر ځای له مخې تفکيک شوې وي د رايې اچونې د مرکز له مخې د هر کانديد لپاره د سمو اچول شويو رايو د 

ې وې، او نه هم په دې هکله د ايسته شويو رای پاڼو په هکله کوم معلومات وړاندې شوي مجموعې په توګه اعالن شو
وو. دغه فارمټ يا نمونې د رايې اچونې په ځايونو کې د ناظرانو او کانديدانو د استازو لخوا د نتايجو له فورمو څخه 

 رامنځ ته نه کړه. اخيستل شويو نتايجو  سره د پرتلې يا مقايسې په برخه کې هٻڅ ډول آسانتيا 
 

پرته چې د يو شمٻر واليتونو څخه د راټولو شويو نتايجو ځانګړې  "بستو"په ټول هٻواد کې له دريو  سربٻره پر دې،
قسمي شميرل کيدل، لکه څنګه چی په رای شميرنی د ملی مرکز کی ونډه يې لرله، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا 

. په عملي ډګر کې دا کار د ټاکنيزو همکارانو د هغو اندٻښنو د راټوکٻدو سبب نتايج په دوامدار ډول نه وې نشر شوې
څو د ټاکنو نتايج د خپلې خوښې سره سم  یټاکنو خپلواک کمٻسيون هڅه کومخه يی داسی انګيرل کيده چی د شو چې د 

 وي. ته واړټاکلي لوري  يوعمومي افکارو بڼه 
 

د ټاکنو د لومړي پړاو قسمي نتايج (د رايې اچونې د ځايونو د شمٻرل شويو  مه ۱۳د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د اپرٻل په 
سلنه) رايې اعالن کړې وې. د  ۸۲٫۵۹مه نٻټه ( ۲۴سلنه)، او د اپرٻل په  ۴۹٫۷۵مه ( ۲۰سلنه)، د اپرٻل په  ۱۰رايو 

هکله پرٻکړه وکړه چې له مخې دويم پړاو ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د قسمي او لومړنيو نتايجو  د اعالن په 
 ۷۰سلنه او ورپسې  ۳۵به يې د ټولو واليتونو د رايې اچونې د ځايونو د شمٻرل شويو نتايجو څخه په لومړي سر کې 

 سلنه نتايج اعالنيږي. خو بيا هم د ټاکنو په دويم پړاو کې د قسمي نتايجو اعالن ته عملي بڼه ور نه کړل شوه. 
 

ادارې په تٻرو سپارښتنو کې يادونه وشوه چې د ټاکنو خپلواک  اتيکو او بشری حقوقو دد دموکر OSCEڅرنګه چې د
کمٻسيون بايد د سپينو، ايسته شويو، باطلو او سمو رای پاڼو په هکله د معلوماتو په ګډون د رايې اچونې د ځای  په کچه 

ندې کړي. همدارنګه د منظمې وقفې په د قسمي، لومړنيو او وروستيو نتايجو د تفکيک په هکله معلومات نشر او وړا
ترڅ کې د ټولو قسمي نتايجو نشرول تر غور الندې نيول کٻدای شول، د بٻلګې په توګه، د جدولبندۍ په موده کې د 

شونې وه چې نتايجو ته د  د قسمي نتايجو ترمنځ د لنډې مودې ځنډ .اعالنول هرې دويمې يا درٻيمې ورځې په پای کې
 ورکولو د تورونو پر وړاندې نسبتاً يو اغٻزمن ګام او تدبير ګڼل شوی وای.  عامه افکارو د بڼې

 
د ټاکنو په دواړو پړاونو کې د رايې اچونې يو شمٻر ځايونه د ټاکنو په ورځ د رايه ورکوونکو پر وړاندې خالص 

يو ګام کې، د ټاکنو خپلواک په وړ نشول يا دا چې د امنيتي يا نورو الملونو له کبله يې نتايج ترالسه نشوې. د هرکلي 
په هکله معلومات د تعداد کمٻسيون د خپلو نتايجو د رپوټ ورکولو د يوې برخې په توګه د رايې اچونې د دغو ځايونو 

. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د جدول بندۍ په جريان کې د هغه واقعيت پر بنسټ د هغو ګډوډيو کړه هرخپا
ټاکنيز احتمالي مواد ترالسه کړي وو، خو د رايې اچونې هغه د ونې يو شمٻر مرکزونو يادونه وکړه چې د رايې اچ

ځانګړي ځايونه نه وو ايجاد شوي چې په کړنالرو کې يې ذکر او يادونه شوې وه. د دې ترڅنګ دوی د رايې اچونې 
پړاو ټاکنو په ترڅ کې د  رپوټ ورکړی ؤ. د لومړيځايی) مشترکه (يوعادي ځای د احتمالي رايو د نتايجو  په هکله 

 په شاوخوا کې وو.  ۲۰۰مشترکو ورکړل شويو رپوټونو له مخې د دا ډول رايې اچونې د ځايونو  شمٻر د 
 

                                                           
 مادې ته مراجعه وکړئ  ۵۹٫۳مې او ټاکنو قانون  ۱۴٫۱۵په ترتيب سره د قانون د جوړښت  60



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 نتايج: يلومړن

 
د قسمي نتايجو  برعکس د لومړنيو نتايجو اعالنول د ټاکنو خپلواک کمٻسيون پرٻکړې ته اړتيا لري او نتايج هم په خپل 

پر بنسټ د کانديدانو لخوا ننګول کٻدای شي. دا موضوع ځکه د اهميت وړ ده چې د نتايجو اړوند ورا سره د قانون 
معلومات داسې بشپړٻدای او نشر کيږي چې کانديدانو ته د شکايتونو د فورمولبندۍ او څٻړنې اجازه ورکوي. د دې کار 

شويو، سپينو، قانوني او ايستل شويو رای پاڼو په د اغٻزمنتيا په موخه کانديدان بايد د رايې اچونې د هر ځای (د کارول 
ګډون) څخه بشپړ معلومات په الس کې ولري. سربٻره پر دې، دوی د نشر يا اعالن شويو نتايجو څٻړنې او کانديدانو   

 د استازو لخوا د رايې اچونې په هر ځای  کې د اخيستل شويو نتايجو پر وړاندې د پرتلې په موخه کافي وخت ته اړتيا
لري. سره له دې چې د قسمي نتايجو اعالن ته په کتو سره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون يوازې د هر کانديد لپاره اچول 
شوې سمو نتايج په پام کې نيولې وې، خو سپينې يا ايستل شوې رای پاڼې يا باطلې رايې يې په قسمي نتايجو کې نه وې 

د اعالن وروسته له ځنډ پرته دغه نتايج د ټاکنو خپلواک کمٻسيون حساب کړې. د يادونې وړ ده چې د لومړنيو نتايجو 
وٻب پاڼې ته نه وې پورته شوې او دا موضوع همداسې ګونګه پاتې شوه چې د شکايتونو د فورمې ډکولو لپاره د تطبيق 

 وړ کوم مهالوٻشونه بايد په پام کې نيول شوي وای. 
 

يتونو درجولو په منظور د تطبيق وړ وروستۍ نٻټې بايد له هغه مهاله د لومړنيو او وروستيو نتايجو پر وړاندې د شکا
محاسبه شي چې د نتايجو اړوند معلومات د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون د وٻب پاڼې له الرې د خلکو په واک کې ورکړل 

اندې د احتمالي شي، څو باوري کړي چې سيالو کانديدانو او د هغوی استازو ته د معلوماتو د څٻړلو او نتايجو پر وړ
 ؤ.  استيناف غوښتنې د چمتووالي په موخه برابر او کافي وخت ورکړی

 
شوې  د روڼتيا د يوې هڅې په ترڅ کې د ټاکنو په لومړنيو نتايجو کې د رايې اچونې د هر ځای د نتايجو د فورمو سکٻن

ې وروستۍ ارزونه پر وخت د نسخې هم شاملې شوې وې. په داسې حال کې چې د معلوماتو د ثبت د دقت په برخه ک
شکايت د درج په موخه يوازې د نتايجو سکٻن شوې فورمې د يوه کانديد د اړتيا وړ معلوماتو د څٻړنې د اسانتيا لپاره 
کفايت نه کوي. سربٻره پر دې، د ټاکنو په دواړو پړاونو کې د رايې اچونې د ځای له مخې د کانديدانو ټولټال رايې په 

و کې ترتيب شوې وې چې پلټل يې ستونزمن او د هر واليت، ولسوالۍ او رايې اچونې د مرکز لپاره داسې اوږدو سندون
د ټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا د ورکړل شويو رسمي شمٻرو سره يې مطابقت نه درلود. په دې سره پر وخت د 

 ستازو مخه نيول شوې وه.  احتمالي شکايتونو د درج د چمتووالي او پرتلې په موخه د کانديدانو او هغوی د ا
 

د سپارښتنو سره سم د ټاکنو نتايج بايد په داسې يوه فارمټ يا بڼه  ادارې د دموکراتيکو او بشری حقوقو د OSCEد 
 اعالن او نشر شي چې په اسانۍ سره د معلوماتو د څٻړنې په موخه ډاونلوډ او کارول کٻدو توان ولري. 

 
مه او واليتي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ  ۲۶نو لومړنۍ نتايج د اپرٻل مياشتې په د لومړي پړاو د جمهوري رياست  ټاک

مه نٻټه نشر او اعالن شوې وې. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په مشوره او سپارښتنه د ټاکنيزو  ۲۰نتايج د مۍ مياشتې په 
رياست  ټاکنو د بهير د پای ته شکايتونو خپلواک کمٻسيون د واليتي شوراګانو د ټاکنيزو شکايتونو بهير د جمهوري 

 رسٻدو تر وخته ځنډولې وې. 
 

اچول شوې رايې  ۶،۸۹۲،۸۱۶د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په وينا د لومړي پړاو ټاکنو په لومړنيو نتايجو کې ټولټال 
 باطلفيصده) د رايې اچونې په ځايونو کې عشاره څلويښت (درې  ۲۳۴،۶۷۴شاملې وې چې له دې جملې څخه يې 

نورې رايې بيا د هغو کانديدانو لپاره اچول شوې وې چې د ټاکنيز بهير څخه الس په سر شوي  ۴۰،۴۷۶وې، او شوې 
مهال د رايې اغه وو او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا دغه رايې باطلې اعالن شوې وې. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون هم

يون ته د ال نورې تفتيش په موخه راجع کړې وې، چې له ځايونو نتايج د ټاکينزو شکايتونو خپلواک کمٻس ۴۴۴اچونې د 
 ځايونو رايې وروسته په بشپړه توګه د لومړنيو نتايجو په بهير کې شاملې کړای شوې. ۲۹۱دې جملې څخه يې د 
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 – "عبدهللا "هغه سمو رايې چې د اتو سيالو کانديدانو لپاره اچول شوې وې په دې ډول دي: ډاکټر عبدهللا 

، ښاغلي  ۷۵۹،۵۴۰ –، ښاغلي زلمي رسول ۲،۰۸۲،۴۱۷ – "احمدزي"اشرف غني محمد  ، ډاکټر۲،۹۷۰۳،۷۰۳
 ۱۵،۳۹۴ –، او ښاغلي هدايت آمين ارسال ۳۰،۷۳۷ –، ښاغلي داود ُسلطان زوی ۱۰۶،۶۷۳ –عبدالرب رسول سياف 

فيصده رايې د  ۳۳يوازې  رايې ترالسه کړې وې. د يادونې وړ ده چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې د ټولو په ګډون سره
 رايې اچونې په ښځينه ځايونو کې اچول شوې وې. 

 
د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د جمهوري رياست د دويم پړاو ټاکنو لپاره خبر ورکړی ؤ چې لومړنۍ نتايج به د جوالی په 

ل نه درلود، بلکې د مه نٻټه اعالنيږي، خو د لومړنۍ نتايجو اعالنول وځنډول شول، او دغه ځنډ کوم تخنيکي دلي ۲

                                                           
هغه  ۳۶) رايو پورې راټيټې شوې، له دې جملې څخه يې د رپوټ له مخې ۰ځايونو  پورې يې اړه لرله تر صفر ( ۹۱يې اچونې په نتايج چې د را ۱۵۳پاتې نورې  61

 نورې بيا مشخص او په ګوته نه کړای شوې. ۲۶نتايج وې چې په اړه يې رسمي فورمه نه وه کارول شوې او 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 ټاکنو ورځې په پای ته رسٻدو سره دغه ځنډول د سياسي نفوذ د يو شمٻر داليلو او ملحوظاتو پر اساس ؤ.
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د ټاکنو  62
 خپلواک کمٻسيون د پنځو ورځو په ځنډ سره د دويم پړاو ټاکنو لومړنۍ نتايج اعالن کړې. 

 
رای پاڼې اچول شوې وې، چې  ۸،۱۰۹،۴۹۳ورکړی ؤ چې د ټاکنو له بهير وروسته د ټاکنو خپلواک کمٻسيون رپوټ 

سلنه يې د رايې اچونې په ښځينه ځايونو کې اچول شوې وې. د رايې اچونې په ځای کې د شمٻرنې پرمهال د  ۳۷٫۶
سلنه) باطلې شوې وې. وروسته بيا د ټاکنو خپلواک  ۱٫۶۸رای پاڼې ( ۱۳۶،۷۶۶اچول شويو رايو له جملې څخه يې 

 نورې رايې هم باطلې شوې وې.۲ ۲۵،۰۰سمې رای پاڼو څخه  ۷،۹۷۲،۷۲۷ٻکړې پر اساس د پاتې کمٻسيون د پر
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رايې  ۴،۴۸۶،۸۸۸شوې، چې ډاکټر اشرف غني  ۷،۹۴۷،۵۲۷په دې سره د دواړو کانديدانو ټولې سمې رای پاڼې 

 سلنه) رای ترالسه کړې دي.  ۴۳٫۵۶( ۳،۴۶۱،۶۳۹سلنه) او ډاکټر عبدهللا  ۵۶٫۴۴(
 
 

 انکشافاتم پړاو ټاکنو له ورځې وروسته د دوي .12
 
  استعفا: رييس اجرايوي د کمٻسيون خپلواک د  ټاکنو د الف.  
 

د ټاکنو په ورځ په کابل کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په شاوخوا کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د اجرايوي رييس 
ځ د جالل آباد پر لويه الره يوه پٻښه رامنځ ته شوه. ضياالحق آمرخٻل د ساتونکو او افغان ملي پوليسيو د موظفينو ترمن

د پوليسو لخوا د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په اجرايوی رييس پورې اړوند د موټرو هغه کاروان په الره کې ودرول شو 
چې د رپوټونو له مخې يې ظاهراً احتياطي رای پاڼې په کابل کې د رايې اچونې د دوو ولسواليو هغو ځايونو ته 

مرخٻل د ساتونکو ادولې چې د اضافي رای پاڼو غوښتنه يې کړې وه. د ورکړل شويو رپوټونو له مخې د ښاغلي لٻږ
لخوا د پوليسو هغه افسران وګواښل شول چې دوی ته د درغلۍ د ترسره کولو په شک د ايسارو شويو رای پاڼو د 

لخوا کٻدو. د  "ظاهر"ل د امنيې قوماندان ظاهر پرٻښودو اجازه ور نه کړل شوه. د درغليو د دغو تورونو مالتړ د کاب
يادونې وړ ده چې رامنځ ته شوې پٻښه د هغو ادعاوو په تعقيب واقع شوې چې په وار وار د ټاکنو د کمپاين په جريان 

کې ترسترګو شوې وې چې د کورنيو چارو وزارت د يوه کانديد څخه په مالتړ او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د بل کانديد   
 پر وړاندې په يو اړخيز قضاوت تورنٻدل.  

 
د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ومنله چې د احتياطي ټاکنيزو موادو اړوند کړنالرې د دې کمٻسيون د داراالنشاء لخوا په 
جديت سره نه وې تعقيب شوي، خو په لومړي سر کې دغه پٻښه ناسم پوهاوۍ بلل شوی ؤ او پوليس له خپلو 

وز کولو سره تر کلکې نيوکې الندې راغلل. خو بيا هم، په دې منځ کې د ټاکنو خپلواک صالحيتونو څخه په تجا
کمٻسيون پر وړاندې د ډاکټر عبدهللا د ټيم لخوا زياتٻدونکې نيوکې او د خلکو زياتٻدونکې اندٻښنه، په ځانګړي ډول د 

وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون او ټاکنو د اجرايوي مشر د تبعيض په برخه کې، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون موافقه 
کورنيو چارو وزارت له منسوبينو څخه مشترکه کمٻټه جوړه کړي، څو د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د اجرايوي رييس پر 

 وړاندې د درغليو اړوندو مواردو پلټنه او څٻړنه وکړي. 
 

صوتي ريکارډونه  نشر شول چې د دوی  په آند  مه نٻټه د ډاکټر عبدهللا د ټاکنيز کمپاين لخوا هغه  ۲۲د جون مياشتې په 
په دغو ريکارډونو کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون اجرايوي مشر لخوا الرښوونه کيدله چې د رای پاڼو  صندوقونه    

بايد د ډاکټر غني په ګټه ډک کړل شي. خو د عبدهللا د ټاکنيز کمپاين ټيم د دغو ريکارډونو د سرچينې له افشاء کولو 
ډه وکړه. په همدې وخت کې ډاکټر عبدهللا د ټاکنو خپلواک کمٻسيون او ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون سره څخه ډ

خپل کارونه وځنډول او هممهاله د يوناما تر څارنې الندې د نړيوالې ټولنې لخوا هم د منځګړيتوب خبرې د دې لپاره 
 تون کړي. روانې وساتل شوې، څو نوموړۍ بٻرته ټاکنيز بهير ته ورس

 
مه نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون يو مطبوعاتي کنفرانس راوغوښت، چې د دې مطبوعاتي کنفرانس په  ۲۳د جون په 

مرخٻل د درغليو د ټولو تورونو په ردولو سره له دندې الس په سر شو او زياته يې کړه چې د ده اترڅ کې ښاغلي 
مرخٻل پر وړاندې اسټ او بهير د خونديتوب په برخه کې يوه هڅه ده. د استعفا د ټاکنو او په هٻواد کې د ولسواکۍ د بن

د پاروونکې درغلۍ د مسوول بللو په موخه شکايت درج شو، خو د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون لخوا په دې 
کارډونو دليل و نه منل شو چې دې کمٻسيون له مدعي څخه د دوی د رښتينوالۍ او تصديق په موخه د اصلي صوتي ري

د ورسپارلو غوښتنه وکړه او هم يې د خپلو معيارونو په پام کې نيولو سره د وړانديني شرط په توګه او د دې لپاره چې 
موضوع تر غور الندې ونيول شي د اصلي سرچينو د افشا کولو غوښتنه وکړه. وروسته بيا د ډاکټر عبدهللا ټاکنيز 

يون پر مشر هم د تبعيض د تورونو په لګولو سره نيوکې وکړي او د کمپاين د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻس
                                                           

يو معلومات  و په اړه قضاوت کول چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون به هره ورځ د ټاکنيزو همکارانو د شمٻرنې پروسو هغو نو (NTC)د رای شمٻرنې ملي مرکز  62
 مه د وروستۍ نٻټې په توګه په پام کې نيول شوې وه. ۲سره شريکول څرګنديږي چې په لومړي سر کې د لومړنيو نتايجو  د اعالن په موخه د جوالی 

رايې د رای پاڼو د صندقونو  د بندولو يا رايه  ۲۵،۲۰۰ځايونو  ټولټال  ۵۰واليتونو کې د رايې اچونې د  ۱۳سره په  د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په خپله پرٻکړې 63
   ورکوونکو يا رايې اچونې د کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو له کبله باطلې کړې وې.



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 نوموړي د استعفا غوښتنه يې هم وکړه. 

 
 تفتيش کمٻسيون خپلواک د ټاکنو د .ب
 

څرنګه چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د رايې اچونې له ځايونو څخه د نتايجو د فورمو د ترالسه کولو لپاره يو لکه 
نه  خو دوی په دی باندیرای شمٻرنې ملي مرکز هم د معلوماتو د ثبت منظمه پروسه درلوده، د کارنده لړۍ درلوده او 

پوهٻدل چې آيا د نتايجو د هغو فورمو معلومات چې د رايه ورکوونکو د اچول شويو واقعي رايو استازيتوب کوي يا دا 
ې. له همدې امله د ټاکنو خپلواک ديج چې نتايج د رای پاڼو د صندقونو د ډکولو په څٻر د درغليو سنجول شوې نتا

کمٻسيون د ټاکنو په دواړو پړاونو کې د بٻالبٻلو وړتياوو پر اساس يو شمٻر پلټونکي په دندو ګمارلي وو، څو د رای 
 پاڼې د يوه صندوق د محتوياتو د څٻړلو د وخت په هکله پرٻکړه وکړي. 

 
د د فساد د بنسټيزو الملونو وړاندی کيږی اجرا وروسته  هر هغه طرحه چې د يوه بهير په ترڅ کې د فعاليتونو له

د وخت څخه وړاندې .  په موخه د مخنيويد له منځه وړلو او يا د درغليو او فساد په موخه وړاندی کيږی نه  تشخيص
د دې ډول طرحو اعالنول کوالی شي چې هغه چا ته د پام وړ معلومات ورکړي چې د درغلۍ يا فساد نيت ولري او له 
دغو طرحو څخه د خالصون په موخه د تٻښتې د څرنګوالي په لټه کې وي. خو له بل لوري بيا د رايې اچونې څخه 
وروسته د دا ډول طرحو اعالنول هغه څه دي چې روڼتيا کمرنګه او کٻدای شي د داسې اندٻښنو د راټوکٻدو المل شي 

نګړي کانديد په ګټه وکارول شي. د يادونې وړ ده چې له مخې يې د يادې خاص طرحې څخه په ګټې اخيستنې سره د ځا
چې د پرٻکړې په بهير کې د دې تشخيص د اهميت وړ دی چې د تطبيق وړ کومې طرحې په احتمالي ډول سياسي بڼه 
غوره کوي. هغه رايې چې د ځانګړي کمښت له کبله يې د رايو د نهايي شمٻر حد تر خپلې سيورې الندې راوستلی شي 

د دواړو کانديدانو ترمنځ د رايو پر کچه  طرحه وروستۍي او له ځنډ پرته دا په ګوته کوي چې آيا د محاسبې وړ د
 کړي. ر، څو په دې ډول نتايجو ته بدلون واو که نه؟ بالقوه اغٻز کوالی شي

 
د  د ټاکنو خپلواک کمٻسيون رسماً د ټاکنو د دويم پړاو په پای کې د پلي کٻدو وړ طرحې تصويب کړې، نه دا چې

کې د نتايجو هغه فورمې چې د اړتيا سره سم نه ټاپه شوې او  طرحولومړي پړاو ټاکنو د ورځې څخه وروسته. په دغو 
کانديدانو ترمنځ چی د نه هم السليک شوې وې، د رايې اچونې د ځايونو لخوا غوښتل شوې د رای پاڼو احتياطي بکسو 

غبرګې شوې نه وې، مشابه يا ورته نښې لرونکې رای پاڼې،  وٻشل شوې رايې، هغه رای پاڼې چې ۶۰۰په برابر ډول 
 او د ښځو نامناسبې رايې شاملې وې. "د کړنالرو خالف،"د رای پاڼو په نښه کولو 
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دويم ځل شمٻرنه (پرته د  64
لومړنۍ تفتيش څخه) د دې لپاره په الر اچول شوې وه چې که چٻرې د کمپيوټر په وسيله د جمع شويو رای پاڼو 

 سلنه). ۱+  ۶۰۰رای پاڼو څخه زياتې وي ( ۶۰۶مساوي يا هم د  مجموعه
64F

په پايله کې د هغو نتايجو  فورمې چې د  65
پورې وه د سمو رايو په توګه منل شوې وې. د ټاکنو په لومړي پړاو کې  ۶۰۵څخه تر  ۶۰۱رای پاڼو مجموعه يې له 

رايې اچونې  ۱،۹۶۴مشترکو هڅو په ترڅ کې د  د ټاکنو خپلواک کمٻسيون او ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون د
د بيا شمٻرنې حکم وکړ، او د صادر شوي حکم پر بنسټ د انتخاباتی موادو د بستی  ۸۱۰د  اوځايونو  نتايج وپلټلې 

 رايې باطلې کړای شوې.  ۲۳۳،۲۱۹
 

ه د ټاکنيزو پلټنو اړوند د وروستۍ ټاکنو څخه دوه ورځې وړاندې، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د دويم پړاو ټاکنو لپار
مجموعه تصويب کړه. نويو تصويب شويو طرحو د رايې اچونې د ځايونو د نتايجو په  متفاوتهاقداماتو يوه نوې او 

درې کليدي هغه ځانګړتياوې په ګوته کړې چې له هغې څخه لږ ترلږه دوه يې بايد د رای شمٻرنې د بايد فورمه کې 
رايې د اچونې د ځای د رييس السليک، د دواړو کانديدانو د استازو السليکونه، او : د رايې وړ ویملي مرکز د منلو 

 اچونې د ځای  ټاپه. د رايې اچونې هر هغه ځای  د تفتيش لپاره استول کٻدو چې دا معيارونه به يې نه وو پوره کړي. 
 

اسبه توګه ټاپه، السليک او د دې پرٻکړې د شروطو مطابق که چيرې د رايې اچونې د ځای د نتايجو فورمه په من
رای پاڼو څخه تجاوز نه کاوه، نو نتايج به تر پوښتنې الندې نه راتلل؛ د نتايجو د شمٻر په  ۶۰۰ټولټال محاسبه شويو له 

کې ضربٻدو، يا دا چې د ښځو د رايې اچونې په هغو ځايونو کې به ډٻرې رايې اچول چې په احتمالي ډول  ۱۰۰او  ۵۰
 ۲۹۹شامل. په پايله کې د رايې اچونې څخه وروسته د رايې اچونې و کٻدو په دې طرحو کې نه  به د درغلۍ شک پرې

يې د ډاکټر  ۲۵۰رايې چې  ۹۳۴او له سره شمٻرل شوي و. د يادونې وړ ده چې له دې جملې څخه  و ځايونه پلټل شوي
 د ډاکټر عبدهللا لپاره اچول شوې وې باطلې کړای شوې.   ۶۸۴غني او 

 
مه نٻټه ډاکټر عبدهللا خپل استازي د رای شمٻرنې د ملي مرکز څخه و ايستل او ټاکنو د خپلواک  ۱۸ياشتې په د جون م

                                                           
مې  ۱۵ه (د رايې اچونې د مشکوکو ځايونو  او مرکزونو د رايو پلټل او بيا شمٻرل)؛ د اپرٻل د نمبر پرٻکړ ۲مه نٻټه د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون  ۱۲د اپرٻل د مياشتې په  64

نمبر پرٻکړه (د تفتيش او تفتيش په  ۵مې نٻټې  ۱۷نمبر پرٻکړه (د استازو  او رايې اچونې د ځای  د رييس د السليکونو او ټاپې پرته د نتايجو  فورمې)؛ د اپرٻل د  ۳نٻټې 
 نمبر پرٻکړې په ورته عنوان).  ۵نمبر پرٻکړه (د  ۸منه نٻټه  ۲۳غو کولو او باطلولو په هکله مقرره)؛ او د اپرٻل په پايله کې د ل

 ۱يا له دې څخه ډٻرې رايې يې لرلې په رسمي ډول د لومړي پړاو په نتايجو  کې منل شوې وې. په دويم پړاو کې د  ۶۰۶هغه مرکزونه چې  ۴۰د رايې اچونې د کابو  65
رای پاڼو حخه ډٻرې وې په اتومات ډول له  ۶۰۰لنې تٻروتنې شرط هم له پامه وغورځول شو او د رای پاڼو هغه  صندوقونه    چې د ورکړل شوی رپوټ له مخې به له س

  سره شمٻرل کٻدې.



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
کمٻسيون او ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون سره يې خپله همکاري وځنډوله، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون 

د لومړنيو معلوماتو له مخې يې د ټاکنو په ورځ د رايه  د ډاکټر عبدهللا لخوا د دې امله تر پوښتنې الندې راغی چې
65Fميليونو څخه ډٻر اټکل کړی ؤ چې دا نوموړي په اند له حد څخه ډٻر وو ۷ورکوونکو د ګډون شمٻر د 

. د يادونې وړ 66
وا ده چې د ټاکنو هغو غٻررسمي نتايجو هم د نوموړي په غبرګون کې د پام وړ اغٻزه درلوده چې د ناڅرګندې منبع لخ

ټاکنو د خپلواک د نشر او د نوموړي سيال کانديد ډاکټر غني په څرګنډ ډول بريالۍ ښکارٻدو. له دې وروسته د ده او 
ميليونو خلکو د ګډون څرنګوالۍ تشريح شوی ؤ او ډاکټر  ۷کمٻسيون ترمنځ يو لړ ليکونه تبادله شول چې په هغې کې د 

کمٻسيون د دارالنشاء اجرايوي رييس د استعفا ترڅنګ ټاکنيز بهير ته د عبدهللا هم په خپل وار سره د ټاکنو د خپلواک 
بيا ور ننوتو د وړانديني شرط په توګه په شمٻرل شويو نتايجو کې د باطلولو د معيارونو او تفتيش د يو شمٻر پراخو 

 شو.  یاقداماتو د تطبيق غوښتونک
 

مه نٻټه په علني توګه اعالن وکړ چې د باور  ۲۵ن په د دغو پرمختګونو په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د جو
نور اضافي ځايونه هم  ۱۵ترالسه کولو په موخه به نوموړۍ کمٻسيون په هر واليت کې د رايې اچونې په سلو کې 

يا له  ۵۹۹مه نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د  ۲۹وپلټي. خو بيا هم دغه پالن نه ؤ تطبيق شوی. اما برعکس د جون په 
سلنه) د رايې اچونې د ټولو  ۸محلونه، يا د ټولټال ځايونو له جملې څخه  ۱،۹۳۰ې څخه د ډٻرو (د رايې اچونې د

ځايونو د علني تفتيش اعالن وکړ. دا پلټنه د هغو اصلي اقداماتو سربٻره وه چې د دويم پړاو تفتيش په هکله يې 
د طرحې له مخې چې د جوالی  "جمع ۵۹۹"سيون لخوا د وړاندوينه شوې وه. د يادونې وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمٻ

په لومړۍ نٻټه پلټنه پيل شوې وه، د ادعا له مخې په دې معنی وه چې د کمٻسيون دا ګام له سياسي پلوه بې پلوه څرګند 
 کړي. 

 
 ځايونو د اضافي تفتيش چارې د جوالی په لومړۍ ۱،۹۳۰د طرحې په چوکاټ کې د رايې اچونې د  "جمع ۵۹۹"د 

د ډاکټر عبدهللا  ۴،۴۲۸د ډاکټر غني او  ۶،۴۲۷باطلو شويو رايو څخه  ۱۰،۸۵۵نٻټه پيل شوې وې چې له مخې يې د 
وې. دا په داسې حال کې وه چې د ډاکټر غني استازو د ټاکنو په بهير کې ګډون کړی وو، خو د ډاکټر عبدهللا نمايندګان 

د کابل واليت سټونواو بشري حقوقو د ادارې د ټاکنو حمايوي ټيم د ډيموکراتيکو بن OSCEد   له دې بهيره وتلي وو. 
پوينټ د چٻکلسټ -۱۱د تفتيش له بهير څخه ليدنه وکړه او د پلټنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون لخوا تصويب شوی د 

ې په ي پام وړ توپير ټيمونو د ترمنځ دو يزدوو کسد تطبيق د څرنګوالي په اړه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د ټاکنيزو پلټنو 
66Fګوته کړی ؤ.

يو شمٻر پرتله شوې رای پاڼې ليدل شوې چې نښې يې کټ مټ يو د پلټنو ټيميونو لخوا په دې ترڅ کې  67
ې، خو رای پاڼې به يوازې کړنورې رای پاڼې د نورو پرتله شويو رای پاڼو سره نه وې په نښه دغه ټيمونه شان وې؛ 

 لې.ويو ځل له سترګو تٻر
 

تيش د بشپړٻدو وروسته او تر زياتٻدونکي او سخت فشار الندې د دواړو د جمهوري رياست  کانديدانو يا هم د د دې تف
خره د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د پلټنو نتايج او بيا د آلادوی په استازيتوب ډٻری وختونه متضادې غوښتنې کٻدې، چې با

 دويم پړاو ټاکنو لومړنۍ نتايج اعالن کړې.
67F

چې د لومړنيو خپرو شويو نتايجو سره سم د ټولو اچول شويو خو څرنګه  68
رايو په پام کې نيولو سره د ډاکټر غنې رايې تقريباً يو ميليون ډٻرې وې چې د ډاکټر عبدهللا لخوا د پلټل شويو رايو 

 م ورکړ. نتايج د منلو وړ نه وې او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د چارواکو په اړه يې خپلو تنقيدي پوښتنو ته دوا
 

څرنګه چې د ټاکنو پر خپلواک کمٻسيون پراخې نٻوکې کٻدې او دغو نيوکو د دې کمٻسيون پر خپلواکۍ منفي اغٻز کړی 
ؤ چې په پايله کې يې د پرٻکړې کولو صالحيتونه او واکونه محدود کړل. خو د سياسي کړکٻچ په رابرسٻره کٻدو او د 

ه مصلحت په موخه د نړيوالې ټولنې مداخلې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په جمهوري رياست د دوو کانديدانو ترمنځ د يو
زياتٻدونکي ډول يوې خوا ته کړ او د کمٻسيون په دې ډول څنډې کولو کې د اجرايوي رييس ناڅاپي استعفا هم خپل 

خپل کار ته  اغٻز درلود. سره له دې چې د تفتيش چارې په هراړخيز ډول پيل شوې وې، د ټاکنو خپلواک کمٻسيون هم
 چټکتيا ورکړې وه او د موجودو ستونزو په حل يې الس پورې کړی ؤ. 

 
 تفتيش بشپړ

 
هغه د ټاکنيز کمپاين د ټيمونو لخوا د ټاکنيزو ادارو پر وړاندې د راپورته شويو انتقادونو د حل د  د ډاکټر عبدهللا او د

نٻټه پرٻکړه وکړه چې د رای پانو ټول  صندوقونه     مه ۱۴يوې هڅې په ترڅ کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د جوالی په 
 ۲۷د درغليو يا فساد د نښو د تشخيص او بشپړې څٻړنې په موخه کابل ته راوړل شي. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د 

                                                           
ې د وروستيو ارقامو نهايي کولو ته ال هم وخت شته، خو په داسې حال کې چ"ن رييس وويل چې: د دويم پړاو ټاکنو د ورځې ماښام ناوخته، د ټاکنو خپلواک کمٻسيو 66
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                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
نمبر مشابه پرٻکړې ترڅنګ چې په مستقيم ډول د هراړخيزې تفتيش حکم کوي د دواړو کانديدانو ترمنځ د خبرواترو 

رو ملتونو او متحدو اياالتو د بهرنيو چارو وزير په منځګړيتوب د دوی هوکړې ته په اشارې سره وايي چې د او ملګ
68Fرايې اچونې ټول ځايونه بايد د دواړو کانديدانو

سره په مشوره د ملګرو ملتونو د وړانديز شوي پٻشنهاد سره سم  69
 وپلټل شي. 

 
لخوا په کابل کې د ټاکنو خپلواک  (ISAF)والو سوله ساتو ځواکونو په وروستيو ورځو کې د رای پاڼو صندوقونه د نړي

کمٻسيون ګدامونو ته لٻږدول شوي وو، او نوموړي صندوقونه د کانديدانو د استازو او ملي او نړيوالو ناظرانو پر 
 وړاندې خالص او پلټل شوي وو.

69F

د سپټمبر تر  مې څخه بيا ۱۷د تفتيش پروسه د بٻالبٻلو فشارونو الندې د جوالی له 70
مې نٻټې پورې پای ته ورسٻدو، خو په دغو وختونو کې نوموړۍ بهير د تطبيق وړ کړنالرو يا هم د النجمنو رای  ۱۵

پاڼو پر سر د جنجال وروسته بيا د تفتيش د بهير څخه د يوه يا هم بل کانديد د استازو د وتلو له امله د خنډ او ځنډ سره 
اک کمٻسيون لخوا د هراړخيزې تفتيش په جريان کې د دوی د فعاليتونو د تنظيم او مخ شوی ؤ. وروسته د ټاکنو خپلو

 ادارې د يوې هڅې په ترڅ کې د کانديدانو د استازو لپاره يو طرزالعمل تصويب شو.
 

د تفتيش چارې د هر ډول معيارونو پر سر له موافقې پرته پيل شوې وې چې له مخې به يې د رايې اچونې ځايونو  
مه نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د تفتيش په ترڅ کې د  ۱۵يا بيا شمٻرل مطرح کٻدل. د جوالی مياشتې په  باطلول

ملګرو ملتونو لخوا د وړانديز شويو او کانديدانو لخوا د منل شويو پنځو ضميمه شويو شرطونو کارول په نسبتاً وسيع 
 توپير سره ومنل.

70F

س د رای پاڼو په نښه کولو اړوند څٻړنې، د رايې په دې ضميمه شويو شرطونو کې په يوه ال 71
اچونې د ثبت په کتاب کې د کارت د شمٻرو په مقابل کې د رای پاڼو د شمٻرې پرتله کول، او د اړتيا وړ ځانګړې کره 
کتنې په موخه د رای پاڼو د صندقونو د پٻژندلو معيارونه شامل وو. د يادونې وړ ده چې د دې مسلې تشخيص چې آيا د 
ځانګړو رای پاڼو په نښه کول يا دا چې د رای پاڼو د باطلولو په باوري کولو سره د يوه کانديد ماتې څرګنده شوې وه، 

 پٻچلې او النجمنه موضوع وه.
 

هغه بيلګی باطل شی چی ناسمی او د ترمنځ تر ټولو ستر اختالف دا و چې آيا د باطلولو لپاره د رای پاڼو  د کانديدانو
دا موضوع د دواړو کانديدانو ترمنځ د ملګرو  کيږی او که د دغسی صندوق تول رايونه باطلی شی. درجعل شک پری

مه نٻټه، تقريباً دوه  ۳۰ملتونو په منځګړيتوب د خبرواترو د لړۍ د دوام اساسي ټکی ؤ چې په پايله کې د جوالی په 
سٻدل. د هغو معيارونو او شرايطو په اونۍ وروسته له هغې چې د تفتيش چارې پيل شوې وې، يوې موافقې ته ور

تعريفولو کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ورته پرٻکړه څرګنده او هراړخيزه وه چې له مخې به يې د رايې اچونې د ځای  
 قسمي يا هم ټولې نتايج باطلٻدلې.

71F

د ي چې کودا موضوع ال روښانه ټاکنو د خپلواک کميسيون پريکړه د په دې سره  72
ټولې پرٻکړې بايد د کانديدانو، استازو او  ،د رای پاڼو د باطلولو يا بيا شمٻرنې د غوښتنې په ګډون کی تفتيش په بهير

 ناظرانو په حضور کې په علني غونډې کې ترسره شي. 
 

د تفتيش پروسې ته په کتو سره د تفتيش د نتايجو د چٻکلستونو د اړوند  د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د پرٻکړې پر اساس
تو ثبت او د نتايجو د فورمو بيا شمٻرنه د رای شمٻرنې په ملي مرکز کې ترسره شوه. د دې کار چمتووالي په معلوما

 واو ي لوموخه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون په څلورو کټګوريو (يوه کټګوري د سمو، يوه د باطلو، يوه د قسماً باطلو
طبقه بندي کولو پرٻکړه وکړه. د پرٻکړې د هر پړاو لپاره ې د رايو لپاره) کې د نتايجو د لی شوکټګوري هم د بيا شمٻر

د ټاکنو خپلواک کمٻسيون دا خبره ال باوري کوله چې دوی د بٻالبٻلو واليتونو بٻالنس او اړوندو کانديدانو قوي 
 مرکزونه په پام کې نيولي دي. 

 
ته د يو ليک د لٻږلو په ترڅ کې ادعا کړې  مه نٻټه د ډاکټر عبدهللا ټاکنيز ټيم د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ۳۰د اګست په 

وه چې د رای اچونې په مشخص شمٻر ځايونو کې د نتايجو پر پاڼو د ورته السليکونو د موجوديت په ګډون د نتايجو  
په بشپړو شويو فورمو کې الس وهنه شوې ده او د کانديد د استازو السليکونه يې جعلي وبلل او غوښتنه يې کوله چې 

ايد له نتايجو څخه و ايستل شي. د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د ياد ليک په ځواب کې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د دا رايې ب
لوړپوړي کارکوونکي او ملګرو ملتونو د ټاکنيزو سالکارانو څخه يو ګډ پالوۍ وټاکه ترڅو په دې برخه کې څٻړنه 

يوه مفصله کړنالره تصويب او غوره کړه. د ټاکنو وکړي او هم يې د ثبت شويو ادعاوو د سپيناوي او حل په موخه 
د يو ګام په ترڅ کې د دويم ځل لپاره د ناظرانو او کانديدانو د استازو پرمخ د وړ خپلواک کمٻسيون د هرکلي 

هراړخيزې تفتيش د نتايجو  په مقصد د بيا کتنې پروسه بٻرته پرانيستله، او کانديدانو ته يې د دې حق هم ورکړ چې د 

                                                           
ه په لويه کې يوه سياسي د دواړو کانديدانو   لخوا د هراړخيز تفتيش په موخه د تخنيکي کاري چوکاټ پر سر شوې هوکړه خپره نشوه، خو داسې ښکارٻده چې دا ب 69

 هوکړه وي چې له مخې به يې د يووالي د حکومت تشکيل، د دولت د رياستي سيسټم بدلون، او په اساسي قانون کې تعديل شامل ؤ. 
خپلواک کمٻسيون خبرو ورکړ چې د  همدارنګه د ټول هٻواد څخه د رای پاڼو لٻږد د دواړو کانديدانو   د استازو  او ناظرانو   لخوا وڅارل شو. وروسته بيا د ټاکنو 70

 ځايونو  د رای پاڼو ټول  صندوقونه    په لومړنيو نتايجو  کې نه دي شامل چې ممکن د واليتونو څخه بٻرته ترالسه شي.  ۲۲،۷۷۸رای اچونې د 
 ۸. نوموړي شرايط وروسته د اګست په "لپاره شرايط  د ټولو سل سلنې رايې اچونې د ځايونو"نمبر پرٻکړه  ۳۰مې نٻټه  ۱۵د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د جوالی د  71

  مه نٻټه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د تفتيش د کړنالرې په وسيله تقويه او روښانه کړل شول.
ايو د لغو/باطلولو او بيا نمبر پرٻکړه "د وروستي پړاو د رايې اچونې د ټولو ځايونو  د تفتيش په منظور د ر ۳۳مې نٻټې  ۳۰د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د جوالی د  72

 شمٻرنې شرايط".



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 ړو پر خالف د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون څخه په اړوندو برخو کې د استيناف غوښتنه وکړي. پرٻک

 
په دې توګه د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د هراړخيزې تفتيش د پای ته رسٻدو د هڅو په ترڅ کې په علني ډول د کانديدانو   

ورکړی ؤ او د ټاکنو د وروستۍ نتايجو د اعالن په لور  له کمپونو څخه غوښتنو او ادعاوو ترغور الندې نيولو ته دوام
علنی غونډې  ۹مخ په وړاندې روان ؤ. نوموړي کمٻسيون د پلټل شويو رای پاڼو د نتايجو  په هکله د پرٻکړې کولو 

خبري رسنيو د استازو او ملګرو ملتونو د د  ،دايرې کړې وې چې د کانديدانو د استازو، ملي او نړيوالو ناظرانو
 الکارانو پر وړاندې پرانيستې وې او د موافقه شويو معيارونو سره سم خپل فعاليتونه پرمخ بٻول.س
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د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د روڼتيا او حساب ورکولو د زياتوالي د يو ګام په توګه بايد د هر ډول تفتيش له پيل څخه 
پاڼو د ټولو صندقونو نتايج د مربوطه مقررې په بڼه  وړاندې د انفرادي رای پاڼو د باطلولو اړوند شرايط او د رای

 اعالن کړي وای، او هم يې د جنجالي قضيې په برخه کې د تصميم نيوونکې ادارې صالحيت مشخص کړی وای. 
 

نتايجو پر ځای  اصلید يادونې وړ ده چې د ټولو پلټنو په هکله به د رای اچونې د هر نوي ځای نتايج په ډاټابيس کې د 
د دې موضوع په هکله ته   د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې د ټاکنو حمايوي ټيم OSCE ٻدل. د درج ک

هم ترسره او تعقيب کړای شي. په دې کار سره د رای  بهير کید هراړخيز تفتيش په دا کار کړل شو چې خبر ور
مخه نيول کٻده چې د ارزښت وړ هغه نکتې يې په اچونې په هغو ځايونو کې د لومړنيو او پلټل شويو ارقامو د پرتلې 

ډاګه کوالی شوې چې په نتايجو  کې رامنځ ته شوي تغيرات د انسان د تٻروتنې يا هم د درغلۍ او فساد له مخې دي او 
اجازه ورکوله. په دې ډول سره يې ته چی په رای ځايونو کی ترسره شوی وه بنسټيزې څٻړنې د کيفيت هم يې د تطبيق 

نو خپلواک کمٻسيون د راتلونکو کړنالرو، فورمو او روزنيزو پروګرامونو د طرحې او پالن جوړونې په هکله د ټاک
 شول.  چمتو والی نيوالی

 
يو کوالی شول چې اصلي نتايج او د پلټنو په نتيجه کې تعديل شوې نتايج  د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د روڼتيا  په منظور

ه د پراخو پلټنو او احتمالي مطابقتونو يا درغليو الملونه په ډاګه او په راتلونکو ټاکنو نشر کړي. په دې سرله بله بيل 
 کې يې کشف شويو ستونزو ته د ځوابونو په طرحه کولو کې مرسته کوالی شوای.   

 
 

 شکايتونه او استيناف غوښتنې .13
 

 چوکاټ بنسټيزحقوقي الف.
 

و واک د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون او د همدې د شکايتونو ترالسه کول او په اړه يې د قضاوت کول
ه دی. د قانون له مخې رايه ورکوونکي کوالی شي چې د کانديدانو د څخکمٻسيون د واليتي دفترونو له مسووليتونو 

لومړني لست پر خالف شکايت درج کړي، همدا شان، د ادعا شويو تورونو ماهيت ته په پام سره کانديدان، سياسي 
دونه او د دوی نمايندګان هم کوالی شي چې خپل شکايتونه درج کړی. د ټاکنو د قانون او ټاکنيزو شکايتونو د ګون

واليتونو کې د  ۳۴خپلواک کمٻسيون د کړنالرو سره سم د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون واليتي دفترونه  په 
د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون د واليتي دفترونو  شکايتونو په اړه د قضاوت او پرٻکړې لومړني ارګانونه دي.

د پرٻکړو پرخالف وروسته بيا د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون څخه د شوې پرٻکړې په اړه د استيناف غوښتنه 
کونه هم کٻدای شي. قانون په دې برخه کې د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون ته پراخ مسووليت او پرٻکړو کولو وا

 ورکوي. 
 

ادارې د پخوانيو سپارښتنو او وړانديزونو سره سم د نوي حقوقي چوکاټ په تصويبولو سره د يوه دايمې او  OSCEد 
مسلکي ارګان په توګه د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون تاسيس او رامنځ ته کول يو مثبت پرمختګ او پر ځای 

کال د سپټمبر مياشتې په نيمه  ۲۰۱۳يتونو د خپلواک کمٻسيون کميشنران د کار ؤ. او په دې برخه کې د ټاکنيزو شکا
يي کې ګمارل شوي وو. خو د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون د نورو کارکوونګو ګمارنه د پام وړ زيات وخت 

ونو د کانديدانو د نوم لپاره له ځنډ سره مخ شوې وه چې له امله يې د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون واليتي دفتر
ليکنې په جريان او د ټاکنو د کمپاين د مودې په ترڅ کې د بشپړ فعاليت نه درلوده. د يادونې وړ ده چې دې کار د 
واليتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د ثبت شويو کانديدانو لومړني لست پر وړاندې د شکايت کولو په برخه کې د پام وړ 

ال د مارچ مياشتې په وروستيو کې د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون ټولو واليتي منفي اغٻز کړی ؤ. د همدې ک
 خپلې دندې په رسمي ډول پيل کړې. واليتی دفترونو، څلورو  په استثنا ددفترونو 

 
د قانون سره سم د ټاکنيزو شکايتونو کمٻسيون کوالی شي چې د قانون د هر ډول نقض، درغلۍ يا فساد يا تٻروتنې په 
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                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
هکله د خبر ترالسه کولو په صورت کې د نيوکې يا شکايت پرته هم په خپل نوښت يو شمٻر قضيې تر غور الندې 
ونيسي. سربٻره پر دې، د امنيتي الملونو او هغو پٻښو د واقع کٻدو په ګډون چې د قضاوت بهير له خنډ سره مخ کوي 

واک کمٻسيون ته هم د دې حق ورکول کيږي چې د په ځانګړيو او استثنايي شرايطو کې د ټاکنيزو شکايتونو خپل
 لومړني قضاوت کوونکي په توګه عمل وکړي.
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دا کار د هغو نړيوالو معيارونو او غوره تجربو سره په ټکر کې دی  74
 چې د سمون آغٻزمنې الرې چارې او اداري پرٻکړو د لومړنيو بٻلګو د غوښتنې وړتيا تامينوي.
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د يوه اغٻزمن سمون د بشپړې باوري کولو په موخه د ټاکنو په  قانون کې تعديل بايد په پام  د نړيوالو معيارونو سره سم
 څرګند نظارتي رول تامين کړي.   اکې ونيول شي، تر څو د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون پر پرٻکړو د قضايي قو

 
يوې ټاکنيزې ادارې ته د  لکهوته کوي د ټاکنو قانون د ټاکنيزو سرغړونو په څٻر د تطبيق وړ هغه مجازات په ګ

او  لمعلومات وړاندې کو هناسمتاکنيزو اداره ته  ،ګواښنې، ويرول يا پر کانديدانو يا رايه ورکوونکو بريد کول
نورو امتيازاتو وړانديز د همدارنګه په ټاکنيز بيهر کې د نفوذ کولو په منظور د رشوت ورکول يا ترالسه کول يا هم 

. د يادونې وړ ده چې په دې کې د رايې اچونې د یلو په موخه صورت موندلی شاغيزمن کود پروسی  ټاکنيزود چی 
يوه کارت څخه د ډٻرو کارتونو درلودلو، غٻر قانوني فعاليتونو له الرې د راټولو شويو بسپنو کارولو يا بهرنۍ منشاء 

ټاکنو د خپلواک کمٻسيون لخوا د د يون يا درلودلو يا هم نورې سرغړونې چې د ټاکينزو شکايتونو د خپلواک کمٻس
 صادرو شويو مقرراتو يا کړندود په ګډون هغه سرغړونې شامليږي چې په قانون کې يې يادونه شوې ده. 

 
درجولو د شکايت د د کانديدانو استازو ته يو لړ پراخ کاري حقونه ورکول کيږي. دوی د نيوکې يا انتقاد د سپارلو يا هم 

حال کې چې ملي څارونکي ګروپونه يوازې د هغو موندنو په اړه د رپوټ ورکولو حق لري چې د  حق لري، په داسې
خپلو څٻړنو او څارنو په ترڅ کې يې ترالسه کړې وي، خو د دې حق نلري چې په رسمي توګه شکايتونه درج کړي. 

د شکايتونو درجولو نشتوالۍ د  د ناظرانو لخواپه احتمالي ډول د ټاکنيزو موضوعاتو په اړه د سرغړونو پر وړاندې 
اغٻزمن قانوني سمون په برخه الس رسی محدودوي او هم د دې بهير مشروعيت تر خپلې سورې الندې راولي. د 
يادونې وړ ده چې په ورته وخت کې نړيوالو ناظرانو ته هم د دې حق ورکړل شوی دی چې د ټاکنيزو شکايتونو د 

 ت کړي. خپلواک کمٻسيون سره خپل شکايتونه ثب
 

د باورليک لرونکو ملي ناظرانو او څارونکو ګروپونو ته د ټاکنيز کمپاين په جريان کې او هم د ټاکينزو نتايجو پر 
تونو، پرٻکړو او ټاکنو د کمٻسيونونو د يغٻر قانوني کړنو په ګډون د ټاکنيزو شکاکمپاينونو په بهير کی د د او  وړاندې

 . یل شوړدرجولو د حق په ورکولو سره د ټاکنو په قانون کې تعديالت راپه هکله د شکايتونو  او فيصلیکړنو
 

کله چې د ټاکنو قانون د ټاکنو خپلواک کمٻسيون او ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون اړوند مسووليتونه ټاکي، نو په 
و د واک او ټاکنو دې برخه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ثبت شويو کانديدانو د لومړني لست پر سر د ننګون

 وروستيو نتايجو په هکله يو لړ ضد او نقيص احکام موجود دي. 
 
د کانديدانو د ثبت کولو په هکله او د ټاکنو دشکاياتو خپلواک  مقررې ٻسيوند خپلواک کم ټاکنوقانون او  ټاکنو د

نوماندانو د نوم  دجوړ شوی شکاياتو د درجولو او دټاکنيزو ستونزو او شکاياتو په هکله د چی کميسيون طرزالعمل 
 ۴۸: د ټاکي نٻټې ٻالبٻلېب ېد سپارلو په مقصد در يتونود مربوطه شکا څنګتر ېخو د د ،ليکنی پروسه تنظيموی

نه  ټاکل ٻټون ٻالبٻلوب ډوله ېموده. د در ۍوروست يواو د دوو اون ٻټهن ۍوروست ځوور ۸د  ٻټه،ن ۍساعتونو وروست
ته هم  ړتياوالي ا ښهد  ېک ږۍپه همغ ځترمن ٻسيونونوکم ړود دوا ېکوي، بلک ګوتهپه  يرونهقانوني توپ ېدا چ يوازې

هغه  يکتفاهم ل ځترمن ٻسيونکم خپلواک يتونوشکا ټاکنيزود او  ٻسيونخپلواک کم ټاکنود  ې،پر د ٻرهاشاره کوي. سرب
مطرح  ړيکېهغه کاري ا ځرمنت ٻسيونونوکم ړوندواو ا ړېمرسته ک يې ېک ښتلتياپه غ ۍد همکار ېچ یاساسي سند د

 ؤ.  یشو يکالسل ٻټهمه ن ۴په  ٻلکال د اپر ۲۰۱۴وروسته د  ډٻر څخه يلٻدوله پ يربه ټاکنيزد  ېکوي چ
 

مې مادې سره سم د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون  ۲۶٫۱۲مادې او د تشکيل قانون د  ۶۶٫۵د ټاکنو د قانون د 
مه ماده او  ۵۹استيناف غوښتنه نشي کٻدای. خو بيا هم د ټاکنو د قانون د  پرٻکړې نهايي دي او پر وړاندې يې د

ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون او د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون تفاهم ليک د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته اجازه 
ننګوي. د يادونې وړ ده ورکوي چې د ټاکنو د وروستيو نتايجو په اړه د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کمٻسيون پرٻکړه و

                                                           
مه ماده. سربٻره پر دې، د ټاکنيزو ننګونو او شکايتونو په هکله د قضاوت او ثبت په اړه د ټاکنيزو  ۲۶٫۸انون مه ماده او تشکيالتو د ق ۶۶٫۱د ټاکنو قانون،  74

 مه ماده کې استثنايي حاالت او شرايط هم ثبت شوي دي.  ۳۱شکايتونو د خپلواک کمٻسيون د کړنالرې په 
ي کولو په موخه چې هر څوک د دا ډول سمون ادعا کوي د نوموړي حق بايد باور "د دي) مې فقرې د (ب) بند حکم کوي چې، ۳مې مادې ( ۲د  ICCPRد  75

ولت د قانوني سربٻره پر دې د صالحيت لرونکي قضايي، اداري يا هم قانوني مراجعو، يا هم د هرې بلې هغه صالحيت لرونکې مرجع لخوا تعين شوی وي چې د د
مه  ۵٫۱۰د هغه سند هاگن  کوفن دکال  ۱۹۹۰د  OSCE د "د امکاناتو د رامنځ ته کولو په برخه کې.سيسټم لخو جوړه شوې وي، او همدارنګه د قضايي سمون 

د اداري پرٻکړو پر وړاندې د سمون په موخه به هرڅوک يوه اغٻزمنه وسيله ولري، څو په دې ډول د بنسټيزو حقونو پيروي تضمين او "فقره وګورئ چې وايي: 
  برخه وګورئ. II .۳٫۳ه ټاکنيزو موضوعاتو کې د اروپايي شورا د وينيز ښار د کمٻسيون د غوره تجربو قانون او پ "قانوني يووالۍ باوري کړي،



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
ساعتونو په ترڅ کې د  ۲۴چې د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته د 

خپلې پرٻکړې په اړه په ليکلي ډول وضاحت ورکړي. خو قانون په دې ځای کې نه ده واضح کړې چې د ټاکنو 
 خپلواک کمٻسيون وضاحت تر کومه بريده قانوني بڼه لري.  د ټاکنيزو شکايتونو په هکلهوروستيو نتايجو  

 
د بيا کتنې په هکله  د حقوقي چوکاټد ټاکنو د بٻالبٻلو اداري ارګانونو اړوندو دندو او مسووليتونو د تعريف په موخه 

يق وړ سپارښتنه کيږي، چې په هغې کې د کانديدانو د لومړني لٻست د ننګونې په مقصد په څرګندو ټکو کې د تطب
وروستۍ نٻټې په ګوته شوې وې او هم د ټاکنو وروستۍ يا نهايي نتايجو  ته منسوبه مرجع په واضح ډول په ګوته شوې 

 وي. 
 

د عامه اړيکو او پوهاوي يو لپاره او واليتي همغږۍ د کارکوونکو  حقوقید ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون د خپلو 
و او روزنيزو پروګرامونو په ګډون په الر اچولي وو. خو بيا هم د ټاکنيزو د ترالسه شويو تجربشمٻر فعاليتونه 

شکايتونو خپلواک کمٻسيون او ټاکنو د خپلواک کمٻسيون ترمنځ د دواړو کمٻسيونونو په رهبرۍ د وروستۍ ټاکنو په 
سمون اړتيا تاييد او د  د همغږۍ داو په نتيجه کی دواړو کميسيونونه  رارسٻدو سره د همغږۍ يوه ګډه غونډه دايره شوه

د مشترکې غونډې رپوټ د دې  همغږی، چمتووالی او روزنيز کچه يی مالوم کړل.اړوندو واليتي کارکوونکو د 
واقعيت په ګډون چې د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون د واليتي دفترونو  کارکوونکو اکثره وختونه د لومړنيو 

مګړتياوو ترڅنګ يو شمٻر نورې ستونزې هم درلودې او هغه دا چې دوی قانوني اصطالحاتو د درک او پوهې د ني
اطمينان نه درلود چې د ټاکنو په ورځ د شکايتونو د درج لپاره څوک په شرايطو برابر وو او هم دا چې څنګه په سم 

 ډول د شکايتونو فورمه ډکه کړل شي. 
 

کايتونو خپلواک کمٻسيون بايد خپلو مالي او بشري سرچينو ته پر ټاکنيز بهير د اعتماد د زياتوالي په منظور د ټاکنيزو ش
لوړلو  د پراختيا ورکړي او وار د مخه د اړوندو شکايتونو او استيناف غوښتنو د مطرح کولو په مقصد د ظرفيت

ې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون دواړه کوالی شي چ د فعاليتونه په الره واچوي. د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون او
کال پارلماني ټاکنو څخه وړاندې د خپلو واليتي کارکوونکو د پوهې د کچې د لوړولو په منظور د روزنيزو  ۲۰۱۵

 پروګرامونو اړوند يوه هراړخيزه او همغږې ستراتيژي معرفي او ترغور الندې ونيسي. 
 

 و ته رسيدنهنوشکايتب. 
 

شکايتونه  ۳۲۹په مجموعي ډول  انديدانو لست خپور کړ،وروسته له هغه چې د ټاکنو خپلواک کميسيون د لومړنيو ک
وو.   شوی يې  ښځو  د واليتي شورا لپاره د  کانديدانو په هکله درج کړي ۱۳يې نارينه و او  ۳۱۶درج شوي و چې 
قضيې د جمهوري رياست د کانديدانو په هکله تر غور  ۱۰ د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کميسيون بر سيره پر هغو

واليتي کانديدانو اسناد وکتل  ۲۲۱۲مادې مطابق د ۶۴ونيوې.  دغه راز د شکايتونو کميسيون د  ټاکنو د قانون د الندې 
د ټاکنو د خپلواک کميسيون  د  اجرااتو د مهال ويش څخه بهر او د کمپاين د پيل څخه  ۱۹او نهايي لست يې د مارچ په 

په  په شرايطو برابريدواکنو د پيل څخه مخکې د کانديدانو د قضيې د ټ ۳۰۰۴مخکې تيار کړ. د شکايتونو  کميسيون 
 شوې.په نتيجه کی د ديری دغه کانديدانو وړتيا مسترد ترالسه کړې چې  هکله
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شکايتونه د لومړيو ټاکنو د ورځې په هکله ترالسه کړل. د شکايتونو د   ۲۱۳۳ سيره پر دې د شکايتونو  کميسيون بر
په کټه ګوريوسره ويشل  د او جاو شکاياتو د طرزالعمل مطابق ټول شکايتونه د الف، ب،  کميسيون د ټاکنيزو ننګونو

76F. و شوي

شکايتونه تر الف کټه ګوری الندې تنظيم شوي چې د ټاکنو پر نتايجو  ۹۲۱د ټولو شکايتونو له جملې څخه  77
مهوري رياست د کانديدانو په هکله، شکايتونه د ج  ۴۶۳مستقيمه اغيزه لري. د  ټولوثبت شويو شکايتونو له جملې څخه 

يې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د کارمندانو پر خالف درج  ۱۱۴۲د واليتي شورا لپاره د  کانديدانو په هکله او  ۵۲۸
 شوي و.

 
ي نتايج اعالن ند جمهوري رياست د لومړي دور لومړ ۲۶له هغه وروسته چې د ټاکنو خپلواک کميسيون د اپريل په 

شکايتونه يې په اړه درج شوي و چې اکثره يې د ډاکتر عبدهللا د ټيم د کسانو لخوا و.  د  ۱۲۱وعي ډول کړل په مجم
اکثرو دغو قضاياو په هکله د امنيت د خرابوالي له امله د شکايتونو کميسيون معلومات ورنکړل چې دغه کار د پروسې 

و، د ناظرينو د حقوقو د نقض، د رايه اچونکو د شفافيت تر سوال الندې راوست. اکثر شکايتونه درايو د صندوقون
 تهديد، د ټاکنو په ورځ کمپاين کول، او تقلبي رايو په هکله و.  

 
واليتي دفترونه د شکايتونو د ځواب ويلو يوازنی مرجع وه خو    که څه هم په لومړي دور ټاکنو کې د شکايتونو د کميسيون

                                                           
 :See IECC statistics at د شکايتونو د کميسيون احصايه پالندې لينک کې وګورۍ  76
کې  (الف)  چې د ټاکنو پر نتايجو مستقيمه اغيزه کوي (ب)  چې هغه قضيي   د  تاکنيزو قضيو درجه بندي د شکايتونو د کميسيون   د شکاياتو د رسيدنې  په الرښود  77

 خه بهر دي.چې د تعزيراتو سبب کيږي، (ج)  هغه قضيي چې د شکايتونو شروط نه شي پوره کوالی او ( د) هغه قضيي چې د شکايتونو د کميسيون د صالحيت څ
 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
ياتو شکايتونه تر غور الندې ونيول او دغو دفترونو هم پرته لدې چې د شکايتونو کميسيون په مرکز کې لومړی د وال

 په خپله څيړنه وکړي مرکز ته به يې شکايتونه راجع کول.
 

 ۸۹۱پورې شپږ غونډې لرلې او د الف د کټګورۍ  ۹څخه تر  ۴په مجموعي ډول، د شکايتونو کميسيون د مي د 
د واليتي دفترونو د پريکړو په هکله  د شکايتونو د کميسيونې قضي  ۶۴شکايتونه يې تر غور الندې ونيول چې پکې 

موجود او يا هم بې و شکايتونو په هکله شواهد نه يې د لومړيو نتايجو په هکله وې. د اکثره  ۲۱استناف غوښتنې وې او 
 ارتباطه او نيمګړي و چې پايله يې د شکايتونو د رديدو څخه نورڅه نه و. 

 
يسيون شکايتونه د رسنيو او همکارانو تر مخ تر غور الندې ونيول خو د شکايتونو په اړه که څه هم د شکايتونو کم

مادې او د نړيوالو قوانينو  ۴۷پريکړې د تړلو دروازو شاته وشوې چې دغه کار د شکايتونو د کميسيون د طرزالعمل د 
د دوی چی اچونکې پدې پوه شې او قبول شويو اصولو پر خالف عمل و چې شفافيت ته اړتيا درلوده تر څو رايه 

 حقوقو ته درناوی شوی دی.
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تو په هکله د پريکړو د اد شکايتونو کميسيون ادعا وکړه چې په عام محضر کې د شکاي  78
اعالنولو حق نلري ځکه چې د ټاکنو کميسيون په حقوقي ډول د نتايجو د اعالن مسوليت درلود. په لومړي پړاو کې د 

پسې يې نتايج ورو د کميسيون پريکړې د اضافي صفايي له غوښتلو پرته منظورې کړې او ټاکنو کميسيون د شکايتون
 اعالن کړل.

 
تو په  اقانون بايد د شکايتونو د کميسيون د پريکړو او اجراآتو د شفافيت غوښتونکی شي. په عام محضر کې د شکاي

طابق  وي تر څو د شخړو د حل پروسه د هکله د پريکړو اعالن بايد په قانون کې وضاحت ولري او بايد داصولو م
 نړيوالو معيارونو سره سم تر سره شي.

 
د ټاکنو د کميسيون لخوا رايو اچونو د مرکزونو نتايج  ۵۲۵په عام ډول د شکايتونو د فيصلو او  څيړنې په نتيجه کې د 

اطل اعالن شول. د ټاکنو رايو اچونو د مرکزونو نتايج د شکايتونو د کميسيون لخوا ب ۳۳۱باطل کړای شول او د 
او بيايی د  باطل شويو اوراقو نتايج اعالن کړلمحلونو د  ۳۶۵د يوازې    له جملی څخه مرکزونو ۵۲۵د  کميسيون 

او پدی کار سره اړوندو مراجعو د شکاياتو په هکله د څيړنی او . ارزونی لپاره د شکاياتو کميسيون ته يی وسپارل
 .درجولو نه بی برخه کړ

 
د ي، فرصت برابر شد  شکايتونو د تسليمولو په هکله نتايجو  باطلی شویلپاره چې په حقوقي ميعاد کې د ټاکنو دد دې 

و آسان فارمټ کې  اټاکنوخپلواک کميسيون بايد له ځڼډ څخه پرته د ټولو مرکزونو د باطل شويو رايو لست په يوه ساده 
 خپور کړي.

 
يې د رايه اچونې او رايې  ۱۲۸۳شکايتونه ترالسه کړل چې  ۲۹۱۸په هکله  د واليتي شوراګانو  کميسيون د شکايتونو

پرانيستو غونډو کې تر غور الندې ونيول  ۶يې د لومړنيو نتايجو په هکله و چې دغه شکايتونه په  ۱۶۳۵شميرنې، او  
اکنو د ورځې نه وروسته په بايد شکايتونو ته رسيدنه د ټ کميسيون مادې مطابق د شکايتونو ۶۳٫۵شول. د ټاکنو د قانون د 

د واليتي شوراګانو په هکله شکايتونو ته  کميسيون يوه مياشت کې د ننه ترسره کړي او ويی نه ځڼډوي. د شکايتونو
د نيټه پيل کړه خو په حقوقي ميعاد کې يې د ننه نهايي نشوی کړای. د شکايتونو په هکله پريکړې د  ۳۱رسيدنه د مې په 

 آت تر تلو وروسته هم وځنډيدې.هيټاکنی څخه د حمايت 
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 پريکړو شکايتونود هغو د بايد قانون. وشي هڅې زياتې بايد خاطر په رسيدنې دته  يتونود ننه شکا ېک يعادحقوقي م په
 ټکهچ ېدغه پروس ېپه وخت ک ټاکنواو د  ړيدي واضح ک يدليته رس  کميسيون شکايتونو د ډول مستقيم په چې ميعاد

 . ړيک
 

شکايتونه ترالسه کړل چې  ۱۱د کمپاين اړوند   کميسيون مخکې، د شکايتونو نه ي رياست له دوهم پړاو ټاکنود جمهور
 ۷۲۴شکايتونه ترالسه کړل چې ۲۷۳۵کميسيون د ټاکنو اړوند  ، د شکايتونوپړاودوهم د ټاکنو به کړای شول.  بی اعتباره

د دولت د  ۵۰۷شکايتونه د ټاکنو د کميسيون د کارمندانو،  ۹۹۱شکايتونه د الف کټګورۍ الندې راغلل. په مجموعي ډول 
 شکايتونه د دوو کانديدانو په هکله درج شول.  ۱۲۳۷مامورينو، پوليسو، او محلي کارکونکو او 

 
هغه شکايتونه هم ترالسه کړل چې د ټاکنو کميسيون د ټاکنو په ورځ د راٻې اچولو له مرکزونو له  کميسيون د شکايتونو

کميسيون پريکړه  نو څخه تر السه کړي وو. د ټاکنو کميسيون د دغه شکايتونو تسليمول وځنډول او د شکايتونوواليتو ۴
ورځې ميعاد پوره کړای شي. دغه پريکړه بيا  ۱۰وکړه چې نور شکايتونه به نه قبلوي تر څو شکايتونو ته د رسيدنې 

هغه  کميسيون د يوه مثبت انکشاف په توګه د شکايتونووروسته رد شوه. د جمهوري رياست له لومړی  پړاو ټاکنو کې  
                                                           

 بق وي بايد په عام ډول خپره شي. دغه راز   ماده وايي چې هر فيصله چې د قانون مطا ICCPR ۱۴ د  78
 .CDL Guidelines, II, 3.3  وګوری  

 واليتونو په هکله پريکړې وکړې. ۹واليتونو څخه د  ۳۴کميسيون له  پورې،  د شکايتونو ۲۹د سيپتمبر تر   79



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
خيلو اشخاصو لپاره يې د استناف د شکايتونه چې په مرکز کې ترالسه شوی وو اړوندو واليتونو ته راجع کړل چې د

 غوښتنې زمينه برابره کړه.
 

له  پرانيستو ناستو غونډو و ايستل   د کميسيون د سياسي شخړو په منځ ته راتلو سره ډاکتر عبدهللا خپل پلويان د شکايتونو
او د شکاياتو د غور له پروسې سره يی په عام محضر د ګډون څخه انکار وکړ چې علت يې د ټاکنو په ادارو باندې د 

پرانيستې غوڼدې ترسره کړې چې دا هغه وخت و چې دوی د  ډاکتر  ۵کميسيون  باور نه شتون وښود. خو د شکايتونو
او د ټاکنو د خپلواک کميسيون  د پريکړو په هکله استيناف غوښتنه وبلله او په پرله  د کميسيون ونوعبدهللا وينا د شکايت
 ردشکايتونو له جملې څخه اکثره يې  ۲۷۳۵قضيې چې د واليتونو په کچه وې بيا وکتلې.  د  ۲۵۷۶پسې ډول يې ټولې 

 شو.نورو قضيو ته د جريمې حکم ورکړل  ۲۵قضيو ته د اخطاريې او  ۹شول، 
 

شکايتونو ته د رسيدنې  د اوسني حقوقی چوکاټ او د اړوندو ادارو صالحيتونو ته بايد د  ټاکنيزو پروسې د سيالۍ کونکو 
 او ټولو ګډون کونکو  لخوا درناوی وشي. 

 
 ۷ه ساعته وخت درلود تر څو د لومړنيو نتايجو په اړه چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا د جوالی پ ۲۴کانديدانو 

شکايتونه درج کړي.  يوازې ډاکټر غني دغه کار وکړ. د ټاکنو د ورځې او د لومړنيو نتايجو په هکله  و نيټه اعالن شوې
 شکايتونو ته رسيدنه د  ټاکنو د خپلواک کميسيون د تفتيش له امله معطل کړای شوه. 

 
ټيم  خبر کړ چې  د ادارې د  ټاکنو د مالتړ  او بشري حقوقو د د ډيموکراتيکو بنسټونو  OSCEد  د کميسيون د شکايتونو

شکايتونه   ۳۶۰پريکړې کړې دي. د دغو له جملې څخه  ۳۸۹ټاکنو د خپلواک کميسيون د تفتيش د شکايتونو په هکله يې 
کميسيون ټول هغه شکايتونه  باطل و شميرل چې  يی رد کړای شول.  پردې برسيره د شکايتونو ۲۹تاييد کړای شول او 

د يوه بشپړ تفتيش په د ټاکنو د خپلواک کميسيون لخوا پړاو ټاکنو د لومړيو پايلو په هکله و او د باطلولو علت يې د دوهم 
 الره اچول وګڼل.

 
د کميسيون د  درسيدنې پروسې د شکايتونو د شکاياتوسره د ټاکنيزو شخړو د حل په  سيستم کې د بنسټيز پرمختګ سره 

راز د دې کميسيون په کارمندانو کې د ظرفيت نه شتون او دوی ته د روزنې اړتيا دا  ظرفيت ټيټوالی په ګوته کړ. دغه
وښوده چې دوی نشی کوالی چې د واليتونو په کچه مناسبه څيړنه تر سره کړي.  د غه پروسه يوه سيمبوليکه پروسه وه 

او استنطاق لپاره لږ وخت ی کولو د وړاندد کميسيون لخوا مناسبې څيړنې تر سره نه شوې او د شواهدو  او د شکايتونو
ورکړل شوی و. هغه طريقه چې د شکايتونو کميسيون د هغو پواسطه شکايتونو ته رسيدنه کوله د بشر دحقوقو د اعالميې 

 .هوشو الملغور د نه د ځنې همکارانو پر ادعاو باندې و او مادې پر خالف  ۸د 
79F
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بايد له ډير رسمي تګالرې څخه  کار وانخلي، په  د حل په برخه کېد ټاکنو په اړه د شکايتونو  کميسيون د شکايتونو
 خاص ډول دغه کميسيون بايد د شکاياتو ماهيت په نظر کې و نيسي او ټول شواهد په بشپړه توګه وڅيړي. د شکايتونو

د حل لپاره الره  کميسيون او د هغه واليتي څانګې بايد د شواهدو په راټولو کې ال فعال رول ولوبوي  تر څو د شکايتونو
پيدا کړي او د همکارۍ فضا رامنځ ته کړي.  د دې لپاره چې د شکايتونو د حل لپاره موثره الره پيدا شي بايد د شکايتونو 

قوانينو د تطبيق د  د کميسيون او د هغه د واليتي څانګې د کارکونکو لپاره د قضيو د مديريت، قضايې ادارې او د 
 نيزو پروګرامونو ته زياته پاملرنه وشي.مهارتونو په برخه کې  روز

 
 د نهايي نتايجو اعالن او خپرول . 14

 
د  خپلواک کميسيون د نتايجو د اعالن او خپرولو مقرره د نهايي نتايجو د اعالن او خپرولو د شروطو په هکله  د ټاکنو

خو دا په  اڼه کې اعالن او خپريږيوضاحت نلري، يوازې دا څرګندوي چې نهايي نتايج به د ټاکنو د کميسيون په ويب پ
 د نهايي نتايجو اعالن د خپرولو سره يو ځای وشي. د جمهوري رياست د لومړي پړاو ټاکنو نتايج د ټاکنوچی  ګوته نکوی

 نشرنيټه اعالن شول خو د ټاکنو د کميسيون په ويب پاڼه کې د جون په پيل کې  ۱۵د  خپلواک کميسيون لخوا د مې په 
 شول.

 
کال د ټاکنو د ګټونکي  ۲۰۱۴د خپلواک کميسيون رييس ښاغلي يوسف نورستاني ډاکټر غني د  د ټاکنو ۲۱مبر په د سيپت

خپلواک کميسيون رييس جامع تفتيش بي پايلې وباله او ويې ويل چې که څه هم دا تفتيش د ټاکنو د په توګه اعالن کړ. د 
نشوی کوالی چې د دواړو خواو د ادعاوو سره سم درغلي  اعتبار وړ او په کار کې يو بې ساری تفتيش وو خو و يې

80Fومومي. 

ډاکټر غني د جمهور رييس او   ۲۹دغه راز د ټاکنو نهايي نتايج په بشپړ ډول څرګند نه شول. د سيپتمبر په   81
 ډاکټر عبدهللا د ملي يووالي د حکومت د اجراييه رييس په توګه اعالن کړای شول.

                                                           
دې د يوې ملې محکمې لخوا د  تالفۍ حق لري، هغه حق چې اساسي قانون ماده کې داسې راغلي دي : هر څوک د خالف ورزۍ په وړان ۸د بشر دحقوقو د اعالميې په   80

 او يا بل کوم قانون ورکړی وي.:
 ۲۹ – ۱۷معلومات  د سيپتمبر  UNDP ELECT IIد     81



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 

 نيټه اعالن شول.  ۲۵کال د اکتوبر په  ۲۰۱۴ايج د د واليتي شورا د ټاکنو نت
 
 

 سپارښتنې   .15
 
د نړيوالو معيارونو سره سم  د ډيموکراټيکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د مدني ټولنې د سازمانونو، سياسي ګوندونو، او  

د ډيموکراتيکو بنسټونو او   OSCEدولتي چارواکو د غور لپاره الندينۍ سپارښتنې وړاندې کيږي. دغه سپارښتنې  بايد د 
د ډيموکراتيکو بنسټونو   OSCEبشري حقوقو د  ادارې له  پخوانيو سپارښتنو سره يو ځای تر غور الندې ونيول شي. د 

او بشري حقوقو اداره حاضره ده تر څو د افغانستان د  دولتي چارواکو سره د پخواني ريپوټ د سپارښتنو په تعقيب کې 
 د ټاکنو پروسه ال پرمخ تللې شي.  مرسته وکړي تر څو

 
 د لومړيتوبونو په هکله لڼډ مهاله سپارښتنېالف. 

 
کال د پارلماني ټاکنو څخه مخکې اصالحات پکې  ۲۰۱۵لڼډ مهاله سپارښتنې د ټاکنو د هغه اړخونو په هکله دي چې د 

ه، د ټاکنو د خپلواک کميسيون او د په وروسته تعقيبي ممکنې الرو کې د مقررو بياکتن راتلۍ شي.  د دغو سپارښتنو 
شکايتونو د کميسيون الرښودونه او پريکړې او د موجود حقوقي چوکاټ  په عمل کي د پلي کولو لپاره د تغيراتو معرفي 

د خپلواک کميسيون الرښودونه، مقررې او طرزالعملونه بايد په  کول شامل دي. د شکايتونو د کميسيون او د ټاکنو
 ته او د صالحيتونو ټکر واقع نشي.يب کړای شي تر څو د دغو دوو کميسيونو ترمنځ  همکاري ال زيامشورتي توګه تصو

 
سپارښتنه کيږي چې ملي شورا د  ټاکنيزو ادارو او نورو همکارانو په مشوره سره، چې پکې دداخلی څارونکې  .1

د تجربو په پام کې نيولو  کال د ټاکنو ۲۰۱۴ډلې شاملې دي بايد د نوي جوړ شوي  ټاکنيز حقوقي چوکاټ د  
 سره د دغه چوکاټد عملي  تطبيق  ارزونه ترسره کړي تر څو راتلونکې ټاکنې الهم په ښه ډول ترسره شي.

د نړيوالو معيارونو  او تجربو مطابق، د ټاکنو دپاره قانون جوړونی بايد د ټاکنو د پيل څخه مخکې تصويب شي  .2
کافي وخت ولري چې په هغه اصولو او قواعدو ځان پوه کړي چې په تر څو ټاکنيزو همکارانو او رايه اچونکي 

 ټاکنو کې پلي کيږي.
د کانديدانو د ثبت په اړه حقوقي احکام او طرزالعملونه بايد اصالح کړی شي او د دوی د کانديداتورۍ د وړتيا  .3

ګه شي چې د دوی په لپاره د ارزونې د نتايجو په هکله دوی ته پوره معلومات ورکړای شي او دا ورته په ډا
زمينه يا استيناف اسنادو کې څه ستونزې موجودې وې تر څو دوی ته د بيا ثبت لپاره د دوهم ځل درخواست 

 برابره شي.
کال د ټاکنو د  ۲۰۱۴نړيواله ټو لنه بايد خپلو مرستو ته دوام ورکړي ترڅو د ستراتيژيک پالن سره سم  او د  .4

 ره  د ټاکنو  د خپلواک کميسيون ظرفيت لوړشي. تجربو د تطبيق او په پام کې نيولو س
 

د ټاکنو خپلواک کميسيون او د کورنيو چارو وزارت بايد په ګډه د رايې اچونې د مرکزونو او د ښځينه تالشۍ  .5
لپاره د  ښځينه کارمندانو د استخدام  يو بشپړ پالن جوړ کړي. په دغه هکله بايد زياته پاملرنه د ټاکنو په ادارو 

 کارمندانو روزنې او ساتنې ته وشي.ځينه ښکې  د 
 

د دې لپاره چې اعتبار او شفافيت ال ښه شي د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد خپلې فيصلې او پريکړې د څارونکو  .6
او کانديدانو د استازو په وړاندې په ښکاره سره تر سره کړي . د ټاکنو په اړه معلومات بايد د ټاکنو خپلواک 

 ې څخه په منظم ډول عامه محضر ته په خپل وخت سره خپاره شي.کميسيون د ويب پاڼ
 

سپارښتنه کيږي چې مقامات بايد په غير قانوني  ډول د دولتي منابعو څخه د ګټې اخيستو په مورد کې ډير  .7
حساس وي، چې پکې د حکومتي چارواکو لخوا په غير قانوني ډول د کمپاين کولو قضيې هم شاملې دي. 

 اسې مواردو کې په جدي او موثره توګه اقدام وکړي تر څو د داسې تخلفونو مخه ونيول شي.مقامات بايد په د
 

سپارښتنه کيږي چې د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون لخوا د رسنيو کمٻسيون د اعتماد او باور د لوړوالي لپاره د  .8
رته کړل شي او باوري رسنيزو کميشنرانو د ګمارنې په بهير کې د روڼتيا د زياتوالي لپاره نور ګامونه پو

کړي چې له ګمارنې وروسته دې کمٻسيون ته د بودجوي موضوعاتو او کارکوونکو د ګمارنې په برخه کې 
 نور زيات مسووليت ورکول کيږي.  

 
سپارښتنه کيږي چې د ټاکنو خپلواک کمٻسيون هم په دې برخه کې اضافي ګامونه واخلي، څو باوري کړي  .9

مسووليت پر مهال د اړوندو فعاليتونو د پيل په موخه په کافي اندازه او پر وخت چې د رسنيو کمٻسيون د خپل 
تمويل شوی دی. د رسنيو اړونده کمٻسيون د کارکوونکو ګمارنې او روزنې په موخه د اړتيا وړ وخت او 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 مهال هم بايد په ځانګړي ډول په پام کې ونيول شي. 

 
له سره غور وشي تر څو د کمپاين د تمويل د يوه پياوړي  داسې سپارښتنه کيږي چې  پر حقوقي چوکاټ بايد .10

جامع او بشپړ نظارت په اړه  د ټاکنو د کميسيون صالحيت په واضح ډول تعريف کړای شي.  دغه راز د 
 ظرفيت هم بايد واضح کړای شي.د تطبيق کمپاين د تمويل په مسايلو کې د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون 

 
اچوونکو د نوم ليکنې په ځايونو کې د ناظرانو، د کانديدانو د استازو او سياسي  د رايې اچونې او رايه .11

ګوندونو او رسنيو د استازو د موجوديت په هکله د وخت محدودول بايد لرې کړل شي. که چٻرې د خلکو ګڼه 
هر  ګوڼه يوه له مهمو ستونزو څخه وي، نو په دې صورت کې د رايې اچونې يا نوم ليکنې په مرکز کې د

نهاد لپاره بايد د اړوندو ناظرانو د شمير کچه باندی له سره بياکتنی وشي. همداشان هغه قواعد هم د بيا کتنی 
لپاره په پام کې نيول کٻدای شي چې د کانديدانو  او سياسي ګوندونو د پالنونو د مخکی له  مخکی هماهنګ 

 کول و شريکول پکښی را نغاړی. 
 

او کانديدان بايد د ټاکنو د خپلواک کميسيون او نړيوالې ټولنې په  ياسي احزابداسې سپارښتنه کيږي چې  س .12
همکارۍ  د استازو لپاره د روزنيزو پروګرامونو برابرولو ته پاملرنه وکړي تر څو دوی د ټاکنو په پروسه کې 

 د ښه ريپوټ ورکولو او څارنې لپاره چمتووالی ولري.
 

او د  ته دوام ورکړی ې د ټاکنو په ورځ د ځای پر ځای کولو پالند ملي ناظرانو  ګروپونو وکوالی شول چ .13
 ته عملي بڼه ورکړي.   وپوټ ورکوليد شريکولو او ر توټاکنو له ورځې څخه وروسته د ال زياتو معلوما

 
نړيواله ټولنه بايد د موندنو د تصديق او د پيښو د مستند کولواو ريپوټ ورکولو په برخه کې په نړيواله کچه د  .14

رنې د منل شويو اصولو په پام کی نيولو سره د ملي څارنې ګروپونو د ظرفيت لوړولو له هڅو مالتړ څا
 وکړي. 

 
ثابت او دايمي امنيتي پرسونل ترممکنه حده پورې په بٻالبٻلو وختونو کې د دوو ساعتونو لپاره په دوه پړاوه  .15

ړي ته په دقيق، روښانه او اغٻزمنه توګه کار وٻشل کٻدای شي. کړنالرې بايد د افغان امنيتي ځواکونو هر غ
 ورسول شي. امنيتي پلټنه هم بايد د خطر د کمولو په موخه په منظم او يو ډول ترسره شي.

 
د يادونې وړ ده چې د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون او افغان ملي امنيتي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ او همغږۍ  .16

شي. د راتلونکو ټاکنو لپاره بايد د مراتبو د منظمې سلسلې يا کې هم بايد په ټولو کچو کې سمون رامنځ ته 
اطاعت روښانه لړۍ هم بايد رامنځ ته کړای شي او د مراتبو دا سلسله بايد په ټول هٻواد کې د رايې اچونې د 
 مرکز له کارکوونکو نيولې بيا د افغان ملي امنيتي ځواکونو ،د  کانديدانو د استازو او ناظرانو پورې ورسول

 شي.  
 

د ټاکنو خپلواک کمٻسيون ته په کار ده چې د رايې اچونې ځايونو د کارکوونکو روزنه او ارزونه جاري  .17
وساتي او د غٻر مجازو فعاليتونو د مخنيوي په منظور د محدوديتونو يو روښانه ټولګه وړاندې او وضع 

 کړي. 
 

سيد په مقابل کې دهغه د کارت پر لمبر برسيره د د ټاکنو خپلواک کميسيون   بايد د هر رايه اچونکي د رايې د ر .18
هغه السليک او يا د ګوتې نښان په نظر کې ونيسي تر څو د درغليو په وړاندې او د در غليو د تفتيش په وخت 

 کې د رايې اچونې د راجستر د کتاب ارزښت زيات شي.
 

اره د رايه ورکوونکو د کارت د سپارښتنه کيږي چې د هم مهاله ټاکنو په صورت کې بايد د هرځل ټاکنو لپ .19
شمٻرې د ثبت جال کتاب موجود وي او همدا راز د ثبت کتاب ته بايد د ټاکنو اړوند د حساس مواد درجه 

 ورکړل شي. 
 

د ټاکنو پر قانون بايد له سره غور وشي تر څو دا شرط پکې درج شي چې د رايو شميرنه دې بايد د رايې  .20
کې د ناظرانو او کانديدانو د استازو په مخکې ورسول شي.  د ټاکنيزو نا  اچونې د مرکز د نتايجو په فورمه

هواريو د حل لپاره د ټاکنو خپلواک کميسيون  بايد د رايو د شميرنې  طرزالعمل  او يو الرښود بايد جوړ کړي 
 او اړوندو ټاکنيزو کارکونکو ته يې په هکله الزمه روزنه ورکړي.

 
باوري کړي چې د رايې اچونې هر ځای  ته په کافي شمٻر کې د نتايجو د  د ټاکنو خپلواک کمٻسيون بايد .21

فورمو په ورکولو سره رايه ورکوونکي او څارونکي د ټاکنو په ورځ د رايې اچونې په ځای کې د رايې 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 اچونې د نتايجو په هکله رسمي معلومات ترالسه کوالی شي.  

 
ټولو کارتونو ثبتول بايد د رايو د شميرلو ملي مرکز ته يو په ديټابيس او راجستر کتاب کې د رايې اچونې د   .22

 شرط وګرځول شي تر څو د اچولو شويو رايو د شمير سره وروسته  مقايسه کړای شي.
 

ي مرکز  ودانۍ ته د الس رسي خپله آزاده پاليسي د کړنالرې د د رای شميرني ملد ټاکنو خپلواک کمٻسيون باي .23
جريان کې او هم د ناظرانو  او استازو لپاره د انځور اخيستنې حق رسمي  په وسيله د نتايجو د پروسٻس په

 په عملياتو کې د الس وهنې تر بريده و نه رسيږی.  کړي، خو دا حق بايد د رای شمٻرنې د ملي مرکز
 

د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو د ادارې په پخوانيو سپارښتنوکې ورته  OSCEلکه څرنګه چې  د  .24
شوه، د  ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د لومړيو، نهايي او قسمي نتايجو په اړه د رايې د اچونې  د اشاره و

مرکزونو په سطح معلومات خپاره کړي چې په کې د صحيح، باطلو، خراب شويو، او سپينو رايو په اړه 
پای کې د قسمي معلومات هم شامل شي. په منظمو قسطونو کې لکه د جدول بندۍ دريمې اودوهمې ورځې په 

نتايجو خپريدو ته بايد پاملرنه وشي. د قسمي نتايجو په منځ کې د لنډو قسطونو  له طريقه د معلوماتو وړاندي 
 کول کوالی شي د ټاکنو په اړه د تورونو د مخنيوي لپاره  د خلکو نظريات مثبت کړي. 

 
ور د تطبيق وړ وروستۍ نٻټې بايد له د لومړنيو او وروستيو نتايجو پر وړاندې د شکايتونو درجولو په منظ .25

هغه مهاله محاسبه شي چې د نتايجو اړوند معلومات د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون د وٻب پاڼې له الرې د خلکو 
په واک کې ورکړل شي، څو باوري کړي چې سيالو کانديدانو او د هغوی استازو ته د معلوماتو د څٻړلو او 

 . ل شیناف غوښتنې د چمتووالي په موخه برابر او کافي وخت ورکړنتايجو پر وړاندې د احتمالي استي
 

ادارې د سپارښتنو سره سم د ټاکنو نتايج بايد په داسې يوه فارمټ  د دموکراتيکو او بشری حقوقو د OSCEد  .26
ن امکايا بڼه اعالن او نشر شي چې په اسانۍ سره د معلوماتو د څٻړنې په موخه ډاونلوډ او کارول کٻدو 

  ولري.
 

د  ټاکنو خپلواک  د شفافيت او حساب ورکولو د زياتوالي د يوه اقدام په توګه   د هر ډول تفتيش څخه مخکې  .27
کميسيون  بايد د مقررې په شکل کې د انفرادي رايو د باطلولو او د رايو د صندوقونو د پايلو د نتايجو  لپاره 

ګان د سيالۍ په قضيه کې د پريکړې د کولو شروط  اعالن کړي او دا  خبره بايد  مشخصه کړي چې کوم ار
 صالحيت لري.

 
د ټاکنو خپلواک کمٻسيون د روڼتيا او حساب ورکولو د زياتوالي د يو ګام په توګه بايد د هر ډول تفتيش له پيل  .28

څخه وړاندې د انفرادي رای پاڼو د باطلولو اړوند شرايط او د رای پاڼو د ټولو صندقونو نتايج د مربوطه 
په بڼه اعالن کړي وای، او هم يې د جنجالي قضيې په برخه کې د تصميم نيوونکې ادارې صالحيت مقررې 

 مشخص کړی وای. 
 

پر ټاکنيز بهير د اعتماد د زياتوالي په منظور د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون بايد خپلو مالي او بشري  .29
او استيناف غوښتنو د مطرح کولو په مقصد د  سرچينو ته پراختيا ورکړي او وار د مخه د اړوندو شکايتونو

ظرفيت د لوړلو فعاليتونه په الره واچوي. د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمٻسيون او د ټاکنو خپلواک کمٻسيون 
کال پارلماني ټاکنو څخه وړاندې د خپلو واليتي کارکوونکو د پوهې د کچې د  ۲۰۱۵دواړه کوالی شي چې د 
يزو پروګرامونو اړوند يوه هراړخيزه او همغږې ستراتيژي معرفي او ترغور الندې لوړولو په منظور د روزن

 ونيسي. 
 

د شکايتونو  کميسيون بايد خپل د عامه پوهاوي پروګرام ال هم ګړندی کړي تر څو ټول همکاران په رسمي ډول  .30
و اوږدمهاله تمرين وي او د شکايتونو د درج کولو د ميکانيزم څخه د ګټې اخيستلو په هکله خبر کړي. دا بايد ي

د کانديدانو د نوماندۍ څخه بايد مخکې پيل شي چې هدف يې ناظران،  سياسي ګوندونه، کانديدان،  او رايه 
 اچونکي وي.

 
په حقوقي ميعاد کې د ننه د ټاکنو د نتايجو د باطلولو په هکله د شکايتونو  د درج کولو لپاره د  ټاکنو خپلواک   .31

اچونې د ټولو مرکزونو د نتايجو پاڼې په يوه  ساده فارمټ کې خپرې کړي، په هغه ځايونو  کميسيون بايد د رايې
 کې چې نتايج  بې له ځڼډه باطل کړل شوي وي. 

 
قانون بايد د شکايتونو  کميسيون اړ کړي تر څو په خپلو کړنو او طرزالعمل کې پوره شفافيت ولري.  د دې   .32

يارونو سره سم حل شي، د شکايتونو   د کميسيون د پريکړو په عام ډول لپاره چې ټاکنيزې شخړې د نړيوالو مع



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 اعالن او د هغوی په خپل وخت سره  خپرول بايد په قانون کې واضح حکم ولري.

 
په حقوقي ميعاد کې د  شکايتونو د حل او رسيدنې لپاره  بايد زيات کوښښونه وکړای شي. قانون بايد د  هغو  .33

لپاره  چې په مستقيم ډول د شکايتونو مرکزي دفتر ته رسيدلي يو  حقوقي ميعاد په  شکايتونو د حل او رسيدنې
 واضح ډول وټاکي او په ټاکنيزه پروسه کې د حل هڅې ګړندۍ کړي.

 
د  شکايتونو د حل او رسيدنې موجود حقوقي چوکاټ او د اړوندو دخيلو اداروصالحيت ته بايد د ټولو  .34

 و لخوا درناوی وشي.ګډونکونکو او حتې سيالو کانديدان
 

بايد له ډير رسمي تګالرې څخه  کار  د ټاکنو په اړه د شکايتونو د حل په برخه کې کميسيون د شکايتونو .35
وانخلي، په خاص ډول دغه کميسيون بايد د شکاياتو ماهيت په نظر کې و نيسي او ټول شواهد په بشپړه توګه 

ې بايد د شواهدو په راټولو کې ال فعال رول ولوبوي او  تر کميسيون او د هغه واليتي څانګ وڅيړي. د شکايتونو
څو د شکايتونو د حل لپاره الره پيدا کړي او د همکارۍ فضا رامنځ ته کړي.  د دې لپاره چې د شکايتونو د حل 

 کميسيون او د هغه د واليتي څانګې د کارکونکو لپاره د قضيو د لپاره موثره الره پيدا شي بايد د شکايتونو د 
مديريت، قضايې ادارې او قوانينو د تطبيق د مهارتونو په برخه کې  روزنيزو پروګرامونو ته زياته پاملرنه 

 وشي.
 

 اوږد مهاله سپارښتنېب. 
 

اوږد مهاله سپارښتنې  هغه احتمالي پرمختګ په ګوته کوي چې د بشپړو ټاکنيزو ريفورمونو لپاره يې سپارښتنه 
 شامليږي. تن او د ټاکنو د قانون  تعديالکيدای شي چې پکې د اساسي قانو

 
 نړيوالو د څو تر  شي کړای تشخيص هدف په والي ښه ال د بايد ګاني خال چوکاټ حقوقي د  ټاکنو د    .1

 ټولنې مدني د او ګوندونو سياسي همکارانو، ټاکنيزو د  ريفورمونه تقنيني.  ومومي مطابقت سره معيارونو
 واچول الره په مخکې څخه پروسې د ټاکنو د بايد الرې له مشورو جامعو او آزادو  د سره سازمانونو له

 . شي
د رايې په مرکزونوکې د رايه اچونکو لخوا د شکايتونو تسليمول او د لومړنيو نتايجو په اړه د دغو   .2

شکايتونو د درج کولو ميعاد بايد په واضح ډول په قانون کې مشخص کړای شي. د ناهواريو د مخنيوي 
 بايد د ټاکنو قانون په مقرروکې  د موجودو اصولو په نظر کې نيولو سره بيا وکتل شي.لپاره 

سپارښتنه کيږي چې د حقوقي ثبات، د کانديدانو د ثبت، د کمپاين د ترسره کولو، د کمپاين د مالي چارو د   .3
 اړتياو او د قانون له مخې د لومړنيو نتايجو د ستونزو د حل لپاره بايد هڅې وشي

يرې د اساسي  قانون د تعديل هڅې پيل شي، د افغانستان لخوا په السليک شويو ميثاقونو کې مندرج که چ  .4
ټاکنو د قانون د تصويب په اړه د د معيارونه، د کانديداتورې د حقوقو په هکله مخکينۍ سپارښتنې او 

 جمهوري رياست  صالحيتونه بايد په جدي ډول په پام کې و نيول شي.
 

کنو لپاره ميعادونه بايد د اساسي قانون مطابق د جمهور رييس د مودې د پای ته رسيدو سره د مختلفو ټا   .5
مطابقت ولري او بايد نور هم تعديل کړای شي تر څو د ټاکنو د چمتووالي او د احتمالي دوهم ځل ټاکنو د 

 سيالۍ لپاره پوره وخت موجود وي.
 

کې د اساسي قانون د تفسير مسوليت لري، بايد حقوقي د دې په هکله چې کومه اداره په ټاکنيزو مسايلو   .6
د اساسي قانون د تطبيق څخه د څار د را منځ ته شي.  په ټاکنيزو مسايلو کې د سترې محکمې او   وضاحت

 په قانون کې په واضح ډول ذکر شي.سره  ليت  بايد د  خاصو شرايطو په لرلو مسؤخپلواک کميسيون 
 

ين د ميکانيزم  د شموليت او بې طرفۍ په اړه  او د خلکو د يتعد  کارمندانو د د  ټاکنو د خپلواک کميسيون  .7
 اعتماد  د جلبولو لپاره  د يوه احتمالي ميکانيزم  پر رامنځ ته کيدو بايد خاص غور وشي.

 
سپارښتنه کيږي چې  په واليتې شورا ګانو کې د ښځو د ګډون د سهم  پر کموالي بايد تجديد نظر وشي او   .8

 اسي ژوند کې د دوي ګډون بايد ال پراخه شي.په سي
 

دواړه  د وړاندی کولو السليکونود د جمهوری رياست د کانديدانو د ثبت لپاره د پيسو د ديپوزيټ او   .9
شروط کوالی شي دوی د کانديداتورۍ د مشروع حق څخه محروم کړي. دغه شرط  يا خو بايد  د پيسو د 

وګرځول شي.  که څه هم د پيسو د ديپوزيټ مقدار د  وړاندی کولو ته والسليکوند ديپوزيټ او يا هم يوازې 
دې لپاره کافي دی چې د بې ځايه کانديداتورۍ د نوماندانو مخه ونيسي، خو دغه مقدار بايد په احتياط سره 



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 عيار شي تر څو د کانديداتورۍ د حق څخه د محروميت سبب نشي.

 
په پراخه اندازه محدوديت رامنځ ته کړی او بايد له سره پرې  د واليتې شورا ګانو لپاره د تحصيالتو شرط  .10

 غور وشي.
 

د افغانستان دولت د ثبت  لپاره  په يوازې ځان  د چمتووالي پر پريکړه تجديد نظر کوالی شي تر څو  د  .11
ټاکنو  خپلواک کميسيون  په راتلونکې کې د  رايو اچونکو د ثبت  پر نورو الرو باندې په مستقالنه ډول 
تصميم ونيسي. يا خو د رايو اچونکو ثبت  د مدني ثبت د ديتابيس سره و نښلوي او يا هم په مستقالنه ډول د 

 رايو اچونکو لپاره په يوازې ځان  د ثبت سيستم  جوړ کړي.
 

لکه څرنګه چې مخکې هم سپارښتنه وشوه ، که چيرې د د رايو اچونکو کارتونه وکارول شي  نو بايد   .12
 ښځينه رايه اچونکي  په خپلو کارتونو کې عکسونه ولري تر څو د درغلۍ مخه ونيول شي.ټول نارينه او 

 
سپارښتنه کيږي چې  د ټاکنو  پر حقوقي چوکاټ بايد  له سره غور وشي  او پکې د احتمالي دوهم پړاو  .13

 ټاکنو او سيالۍ لپاره  د کمپاين د مودې اوږدوالی  درج شي.
 

و لپاره  د عامه تمويل پر سيستم بايد غور وشي. د عامه تمويل د پيسو د  کانديدانو او سياسي ګوندون  .14
تخصيص بايد يوازې په جدي ډول د کمپاين د مالي مقررې مطابق تر سره شي او پدې اړه  ريپوټ ورکول 
هم  بايد حتمي شي او دا سيستم بايد داسې ډيزاين شي چې د ښځو لپاره په سياسي ډګر کې د ګډون لپاره 

  تيازات په نظر کې و نيول شي.اضافي ام
 

سپارښتنه کيږي چې  د کمپاين د لږښتونو لپاره تر يوه مناسبه  بريده حدود وټاکل شي تر څو د پروسې  .15
 شفافيت  يقيني شي او د کمپاين د تمويل د مقررې سره د ټکر خطرونه کم شي.

 
مي ډول تنظيم کړي او د دوهم پړاو د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د ناظرانو د باور د تآييد موضوع په رس .16

د تاکنو د پيښيدو په صورت کې د اضافي ناظرانو، کانديدانو د استازو او رسنيو لپاره د غوښتنليک او باور 
 ليک ورکولو لپاره يو  مشخص ميعاد وټاکي.

 
لست  د ټاکنو پر حقوقي چوکاټ بايد  له سره غور وشي  تر څو د کمپاين د تمويل د بې نظميو يو بشپړ .17

جوړ او ورته موثراو مناسب تعزيرات وضع شي. د جمهوري رياست کانديدان بايد د ټاکنو د خپلواک 
 کميسيون سره د همکارۍ د نه کولو په صورت کې د کمپاين د تمويل ټول مسوليتونه په غاړه واخلي.

 
اکنو قانون بايد تعديل د دې لپاره چې د نړيوالو معيارونو سره سم ټاکنيزې مسلې په ښه توګه حل شي، د ټ  .18

 صالحيتونه واضح کړای شي. اشي تر څو د شکايتونو د کميسيون په اړه د قضاييه قو
 

د ټاکنو قانون بايد تعديل شي تر څو ناظرانو او نورو ګروپونو ته د ټاکنيزومسايلو، د ټاکنو د کميسيون د  .19
 په اړه د شکايتونو د درج حق ورکړل شي. کړنو، د ټاکنو د نتايجو او د کمپاين اړوند غير قانوني فعاليتونو

 
سپارښتنه کيږي چې د ټاکنو  پر حقوقي چوکاټ بايد  له سره غور وشي  تر څو د ټاکنيزو ادارو مسوليتونه   .20

لپاره يو ميعاد وټاکل شي په اړه يو د شکايتونو د درجولو تعريف کړای شي ، د کانديدانو د لومړني لست  
 په هکله صالحيت روښانه کړای شي. د اعالن نهايي نتايجواو په واضح ډول د ټاکنو د 

 
  



                   د افغانستان اسالمي جمهوريت 
 د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټاکنې

 د ټاکنو د حمايوي ټيم ريپوټ ېادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د 
 

 د ټاکنو  نتايجلومړۍ ضميمه:  د جمهوري رياست 
 

 د لومړي پړاو ټاکنو تاييد شوي نهايي نتايج
 کانديد  د ترالسه شويو رايو مجموعه فيصدي
 ډاکتر عبدهللا عبدهللا 2,972,141 % 45.00
 غني احمدزی ډاکتر محمد اشرف 2,084,547 % 31.56
 ښاغلی زلمی رسول 750,997 % 11.37
 ښاغلی عبدالرب  رسول سياف  465,207 % 7.04
 ښاغلی قطب الدين هالل 181,827 % 2.75
 ښاغلی شفيق شيرزوی 103,636 % 1.57
 ښاغلی داود سلطان زوی  30,685 % 0.46
 ښاغلی هدايت ارسال 15,506 % 0.23
 د ټولو مجموعه  6,604,546 

   www.iec.org.afمنبع:
 
 
 

 و مجموعهنتايج ولومړني دد دوهم  پړاو ټاکنو 
 کانديد مجموعه رايو شويو ترالسه د فيصدي

 عبدهللا عبدهللا ډاکتر 4,485,888 % 56.44
 احمدزی غني اشرف محمد ډاکتر 3,461,639 % 43.56
 هد ټولو مجموع 7,947,527 

  www.iec.org.afمنبع:

http://www.iec.org.af/
http://www.iec.org.af/


 
ې په اړهادار د د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  OSCE د    

 
يو مهم بنسټ دی چې  د ګډونکونکو هيوادونو  سره    OSCEد ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو  اداره د  OSCEد  

و د پوره درناوي او  اساسي آزادۍ د تآمين په هکله مرسته کوي.  دغه راز د قانون مراعاتول، د  د بشر ي حقوق
ډيموکراسۍ اصولو ته وده ورکول او د ډيموکراتيکو بنسټونو  پياوړي کول او له هغه څخه دفاع کول،  په ټولنه کې  زغم 

بشري پروګرام هم  OSCEلسينکي اسناد) چې د کال د ه ۱۹۹۲ته وده ورکول  د دغې ادارې له اهدافو څخه دي ( د 
 ورته ويل کيږي. 

 
کال د پاريس په  ۱۹۹۰ه په وارسا ( پولنډ ) کې ميشته ده  اود ادار  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو OSCE د 

اليت پيل وکړ.  کال د مې په مياشت کې يي په فع ۱۹۹۱کنفرانس کې د آزادو ټاکنو د ادارې په توګه رامنځ ته شوه چې د 
يو کال وروسته يې نوم تغير وکړ او د بشري حقوقو او ډيموکراسۍ  په اړه يو پراخه  پروګرام يې په  فعاليتونو کې  

 تنه کارمندان لري. ۱۳۰څرګند شو. اوس مهال دغه اداره 
 

کې يوه مخکښه اداره ده. هر  د ټاکنيز څار په باره کې په اروپا  هادار  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو OSCE د 
کال دغه  اداره په زرهاو ټاکنيز ناظران هغه هيوادونو ته استوي چې هلته ټاکنې تر سره کيږي تر څو وګوري چې ټاکنې 

د ژمنو،  د نورو نړيوالو معيارونو او قوانينو سره سم تر سره کيږي او که نه.  د دغې  OSCEپه سيمه کې د  OSCE د
او  ډيموکراتيکو بنسټونوودالوژي د ټاکنو  د ټولې پروسې په هکله يو ژور ليد وړاندې کوي.  د ادارې بې سارې ميت

ګډونکونکو هيوادونو سره مرسته کوي ترڅو خپل د  OSCE د مرستندويه پروژو له طريقه د   هادار  بشري حقوقو
  حقوقي چوکاټ ته وده ورکړي.

  
په الندې ډول دي: د قانون حاکميت، تقنينۍ مالتړ، ديموکراټيکه حکومت د ډيموکراسۍ په اړه د دغې ادارې فعاليتونه  

يو  اداره د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو OSC E داري، مهاجرت، د خوځښټ آزادي او د جنسيت مساوات. د
 شمير خاص کلني پروګرامونه تطبيق کوي چې هدف يې د ډيموکراټيکو تشکيالتو جوړول دي.

 
په  او مکلفيتونوګډونکونکو هيوادونو سره د دوی د وجايبو  د اداره وکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقود ډيم OSCE د 

بشري حقوقو اړوند  اصولو  سره سم وده   د OSCEته د   اړه مرسته کوي تر څو بشر ي حقوق او اساسي آزادۍ
الس ته راتلی شي تر څو  ينولوکېورکړي او ترې دفاع وکړي. دغه هدف د مختلفو همکارانو سره د همغږۍ په تام

ظرفيتونه لوړ شي، او د تروريزم پرخالف جګړه کې بشري حقوق وده ومومي،  د قاچاق شويو  همکارۍ  وده ومومي، 
انسانانو بشري حقوق تآمين شي، د بشري حقوقو تعليم او روزنه پياوړې شي، د بشري حقوقو په هکله نظارت او ريپوټ 

 ي حقوق او امنيت تامين شي او په نورو  اړوندو ساحو کې مهارتونه  انکشاف وکړي.ورکول ښه شي، د ښځو بشر
 

ګډونکونکو  اداره د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو OSCE د د زغم او د تاوتريخوالي د نشتون په ساحه کې،
ه ظرفيتونه لوړوي او د . دغه ادارپه اړه  د پاليسو په ساحه کې مشورې ورکوي Sinti وا  Romaهيوادونو ته  د 

Roma  او Sinti  ټولنو تر منځ شبکې منځ ته راوړي او دRoma  او  Sinti   استازې د پاليسيو جوړلو  په ادارو کې
 ګډون ته راغواړي.

 
 ، دګډونکونکو هيوادونوې ټول فعاليتونه د  دغې ادارې  د ادارد  د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقو OSCE د

OSCE و او ساحوي فعاليتونو او نورو نړيوالو سازمانونو سره  په همغږۍ  او همکارۍ  تر سره کيږي.نبنسټو 
 

  ).(www.osce.org/odihrې له  الندې ويب پانې څخه ترالسه کوالی شۍ.ادارد   د ډيموکراتيکو بنسټونواو بشري حقوقونور معلومات 
 
 

http://www.osce.org/odihr).
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