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عزیزهللا همدرد

کمپاین توزیع تذکره ،انتخابات ولسی جرگه را
با مشکل مواجه نموده است
دولت و سیاست
برخى منابع با ارایۀ اسناد به پژواک ادعا مى کنند که رییس و برخى از کارمندان اداره ثبت احوال نفوس ،باتوزیع
فورم های دیموگرافی به شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه ،زمینۀ تقلب و تخطی در روز انتخابات را
مساعد کرده اند.
کمپاین توزیع تذکره های کاغذی ،به هدف شرکت و ثبت نام مردم برای رای دهی در انتخابات ،در ماه حوت
سال گذشته آغاز و در  2۷سنبله سال روان پایان یافت.
قرار بود در جریان این کمپاین10 ،میلیون تذکرۀ کاغذی برای مردم واجد شرایط رایدهی توزیع گردد؛ اما ادارۀ
ثبت احوال نفوس مى گوید که فقط پنج میلیون تذکره را توزیع کرده اند.
اما برخى منابع به پژواک گفته اند که درجریان این کمپاین ،در ده ها هزار جلد تذکره ،جعل صورت گرفته و
برای افراد خیالی توزیع شده است.
اسناد و شواهدی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،نشان می دهد که به شمول همایون محتاط رئیس
ادارۀ ثبت احوال نفوس کشور ،شماری از کارمندان این اداره ،در جریان کمپاین توزیع تذکره ،ده ها هزار فورم
دیموگرافی را به منظور تقلب در انتخابات ولسى جرگه وانتخابات ریاست جمهورى ،برای شماری از نامزدان
انتخابات ولسی جرگه ،خالف اصول اداری توزیع کرده اند.
توزیع فورم دیموگرافی برای نامزدان انتخابات ولسی جرگه
همایون محتاط  ،بتاریخ  1۵/0۳/1۳9۷ده هزار فورم دیموگرافی را توسط رئیس عبدالباقی ملک زاده نامزد
انتخابات ولسی جرگه و نمایندۀ برحال مردم تخار در ولسی جرگه ،به دفتر ساحوی ادارۀ ثبت احوال نفوس
فرستاده؛ اما این شخص اوراق را به اداره یادشده تسلیم نداده است.
با این حال ،ادارۀ ثبت احوال نفوس تخار ،پس از آن که فورم ها در اختیار کارمندانش قرار نمی گیرد ،با نشر
اعالمیه یی می نگارد که عبدالباقی ملک زاده نمایندۀ برحال و نامزد ولسی جر از والیت تخار 9 ،هزار فورم
دیموگرافی را در شماری از ولسوالی های والیت تخار توزیع کرده است.
نقض تفاهمنامه میان ادارۀ ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات
در بند پنجم مادۀ اول تفاهمنامه شش ماده یی همکاری میان کمیسیون مستقل انتخابات و ادارۀ ثبت احوال نفوس
که بتاریخ  0۵/09/1۳9۶به امضا رسیده ،آمده است که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس ،باید صرف نظراز
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مسایل سمتی ،قومی ،زبانی ،مذهبی ،جنسیتی و بدون در نظرداشت اعمال نفوذ کاندیداهای احتمالی و احزاب
سیاسی ،کامالً بی طرفانه تذکره هاى تابعیت را توزیع کند؛ اما باتوجه به توزیع هزاران فورم تذکره به نامزدان
ولسی جرگه این بند نقض شده است.
همچنان در بند هشتم مادۀ اول این تفاهمنامه ،آمده است( :هر نوع تذکره درهر شکلی که برای ثبت نام منحیث
رای دهنده از جانب افراد ارائه می گردد ،مسئولیت آن را اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به عهده دارد؛ اما این
اداره تاکنون در مورد ده ها هزار تذکره توزیع شدۀ جعلی که از سوی ائتالف بزرگ ملی و شبکه های اجتماعی
منتشر شده است ،پاسخی ارائه نکرده است).
این در حالی است که ائتالف بزرگ ملی افغانستان ،در ( 10سنبله) سال روان هزاران جلد تذکره را در یک
اجالس خبرى در کابل به خبرنگاران نشان داده و گفتند که این تذکره ها ،با همکاری ادارۀ ثبت احوال نفوس،
جعل و برچسب هاى شرکت در انتخابات در آن ها نصب گردیده ،تا حکومت و کمیسیون انتخابات ،با استفاده از
آن انتخابات ولسی جرگه را مهندسی کنند.
اعضای این ائتالف ،مدعی شده بودند که تعداد این تذکره ها به یکصد هزار جلد می رسد و مربوط به  ۳۳والیت
کشور مى باشد و اکثریت این تذکره ها در ادارۀ ثبت احوال نفوس ثبت می باشند و کارمندان کمیسیون انتخابات
در مرکز و والیات ،بر آن برچسب شرکت در انتخابات را نصب کرده اند.
اسناد در مورد تذکره های جعلی
اسنادی که در اختیار پژواک قرار گرفته ،نشان می دهد که تذکره ها به اشکال مختلف از جمله؛ بدون عکس،
عدم درج مشخصات فرد ،تذکره های مشابه به یک نام ،استفاده از یک عکس برای چندین تذکره ،تذکره برای
افراد زیر سن ،تذکره به اتباع ایران و پاکستان و با استفاده از تصاویر هنرپیشه های هندی ،ایرانی ،دختران و
پسران افغان از شبکه های اجتماعی ،توزیع گردیده است.
استخدام کارمندان جدیدالشمول برای کمپاین توزیع تذکره
در ویدیو ازجریان امتحان جدیدالشموالن براى کمپاین توزیع تذکره که با پژواک شریک شده ،دیده مى شود که
اشتراک کننده گان ،پارچه های امتحان را در دست دارند؛ چوکی های شان را به شکل حلقه یی کنار هم گذاشته
و یک تن از آنها سوال را به صدای بلند می خواند و پاسخ آن را به شکل دسته جمعی پیدا و حل می کنند.
با اینحال ،یک منبع اداره ثبت احوال نفوس که خواست نامش در گزارش ذکر نشود ،با بیان اینکه استخدام کارکنان
در این اداره با مشکل جدی مواجه است ،به پژواک گفت که ویدیوهایی وجود دارد که در والیات مختلف ،امتحان
به صورت غیرشفاف برگزار شده است.
افزون بر این وی می گوید که استخدام ها تا حدود زیادی به اساس «شارت لیست» درخواست دهندگان صورت
نگرفته است و افراد فرمایشی بدون سپرى کردن امتحان ،در بیشتر از  ۴00واحد اداری در سراسر افغانستان
که شامل  10۵۳تیم توزیع تذکرۀ تابعیت بود ،استخدام شده اند.
به گفته منبع ،استخدام شدگان در اکثر موارد سواد کافی خواندن و نوشتن را نداشتند و برخى کارمندان بی سواد
بگونه خیالی ،اکثرا ً از یک والیت مشخص شامل کار شدند؛ اما منبع از والیت نام نبرد.
شکایات کارمندان اداره ،از حیف و میل پول اختصاص داده شده برای کمپاین توزیع تذکره و سایر مشکالت
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یک کارمند برحال ادارۀ ثبت احوال نفوس ،با خودداری از ذکر نامش به پژواک گفت که در کمپاین توزیع 10
میلیون تذکره برای مردم واجد شرایط رای دهی در انتخابات ،یک میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود؛ اما
ادارۀ ثبت احوال نفوس در توزیع پنج میلیون تذکره ،این مقدار پول را مصرف کرده است.
این کارمند ادارۀ ثبت احوال نفوس ،با انتقاد از رهبری اداره ثبت احول نفوس گفته است« :به دلیل ضعف
مدیریت ،متاسفانه کمپاین توزیع تذکره؛ با جعل ،سوء استفاده و تقلب به همراه بود».
موصوف افزوده است که در این جعل ،سوء استفاده و تقلب نه تنها رئیس ،بلکه شماری از آمرین ،مدیران و
کارمندان این اداره دست داشته اند؛ چون فورم های دیموگرافی را در بدل پول و یا شناخت به برخی نامزدان
انتخابات ولسی جرگه توزیع کرده اند.
موصوف ،با بیان اینکه در توزیع تذکره برای راى دهندگان انتخابات جعل گسترده صورت گرفته است ،گفت که
صدها هزار تذکره جعلی که برچسب مخصوص انتخابات در آن نصب شده است ،وجود دارد و در بانک معلوماتی
این اداره ثبت می باشد.
منبع ،با اشاره به توزیع تذکره برای اتباع خارجی گفت« :کسانی که در افغانستان حضور فزیکی نداشته اند و
ممکن عالقمندی هم به دریافت تذکره تابعیت افغانستان به نام های شان تذکره توزیع شده است ،این افراد شامل
سانی لئونه ،کترینا کیف و جوهی چاوال دختران فلم هندی توزیع شده است و همه در کتاب اساس و سیستم ثبت
مى باشند».
به اساس معلومات منبع ،ضعف مدیریت سبب شده است که حتی در مناطق سرحدی ،تعداد زیادى اتباع ایرانی و
پاکستانی نیز تذکره های افغانی اخذ کنند.
او تصریح کرد« :در کتاب های اساس تذکره ،به جز از عکس دیگر مشخصات درج نشده بود؛ اما روزی که
ریاست جمهوری هیاتى تعیین کرد ،پس از آن کارمندان اداره موظف شدند ،تا مشخصات افراد را از دل شان در
کتاب اساس بنویسند».
موصوف در ادامه گفت که به دلیل مدیریت ضعیف و سوء استفاده از کمپاین توزیع تذکره ،تابعیت افغانستان به
اندازه اى بی اعتبار و بی ارزش شده است که در حال حاضر ،خود اداره جرئت تاییدی آن را ندارد.
وی افزود« :همه کارمندان این اداره ،شاهد توزیع و مفقودی هزاران فورم دیموگرافی در والیات مختلف کشور
بوده اند؛ اما هیچ کارمندی صدایش را باال نکرد و پروژه با آن که هزینه زیادی در پی داشت متاسفانه به اهدافى
که طرح شده بود ،دست نیافت و این پروژه ناکام به پایان رسید».
ازسویى هم یک منبع دیگر اداره ثبت احوال نفوس که نخواست نامش در گزارش ذکرشود ،با انتقاد از مصارف
اضافی در کمپاین توزیع تذکره گفت که از جمله پنج میلیون تذکره توزیع شده ،یک میلیون آن مثنی و یک میلیون
دیگر آن ،مردم پایین تر از  1۸سال می باشند که با در نظرداشت آن ،این پروژه از ده میلیون به سه میلیون
کاهش می یابد .موصوف گفت« :معلوم می شود که کمپاین سراسری توزیع تذکره کاغذی ۳0 ،درصد موفق بوده
و  ۷0درصد از هدف خویش فاصله داشته است و اگر این موضوع را از جهت دیگری سنجش کنیم ،دیده می
شود که باالی هر ورق تذکره کاغذی که در این کمپاین توزیع شده ،حدود  ۳۳۳افغانی مصرف شده است».
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به گفته منبع ،توجه همه به طرف کمیسیون های انتخاباتی جلب شده است و همواره از کمیسیون ها انتقاد صورت
میگیرد؛ اما اگر در واقعیت دیده شود ،مقصر اصلی اداره ثبت احوال نفوس است که با توزیع نادرست تذکره،
زمینه تقلب را در انتخابات فراهم کرده و انتخابات را به مشکل مواجه نموده است.
انتقاد نهادهای ناظر بر انتخابات
نهادهای ناظر بر انتخابات ،با انتقاد از پراکندگی در فعالیت اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات
می گویند که به دلیل عدم هماهنگی در فعالیت های این نهادها ،پرسش های جدی در مورد شفافیت در انتخابات
ولسی جرگه  2۸و  29میزان وجود دارد.
محمد نعیم ایوب زاده رییس اجرائیوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان «تیفا» با انتقاد از توزیع شمارى زیاد از
تذکره های جعلی برای انتخابات ،گفت ( :با تاسف که همه شاهد بودیم که در توزیع تذکره های کاغذی برای
شرکت در انتخابات ،تقلب گسترده صورت گرفت).
وی ،توزیع تذکره را از آدرس نامزدان انتخابات ولسی جرگه ،یک چالش بزرگ خوانده افزود« :توزیع تذکره
از طریق نامزدان انتخابات ،یک چالش بوده که به ما هم گزارش داده شده است و این عملکرد ،واقعا ً زمینه تقلب
و تخطی بیشتر را در انتخابات ولسی جرگه  2۸و  29میزان فراهم کرده».
موصوف ،یکی از عوامل طوالنی شدن اعالم نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه را توزیع تذکره های
جعلی عنوان کرده ،گفت که توزیع تذکره های جعلی توسط نامزدان انتخابات ولسی جرگه ،مشکل بزرگ بود و
به همین دلیل درانتخابات تقلب گسترده صورت گرفت.
یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات شفاف و عادالنه ،همچنان با انتقاد از اداره ثبت احوال نفوس و
کمیسیون انتخابات ،گفت« :ای کاش که مسئولیت توزیع تذکره و ثبت نام رای دهندگان ،قسمی هماهنگ می شد
که تیم ها متفاوت نمی بود».
وی ،با اشاره به عدم هماهنگی گفت که اگر این کار با هماهنگی انجام می شد ،امروز پرسشهای جدی در مورد
تقلبات انتخاباتی وجود نمی داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات
ذبیح هللا سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که معلوماتی در رابطه به توزیع تذکره های
جعلی به آنها نیز رسیده بود؛ اما کارمندان کمیسیون ،به اساس تذکره برچسب نصب می کردند و کدام وسیله یی
برای شناسایی تذکره های جعلی نداشتند.
موصوف افزود که ده ها هزار رای دهنده ،به دلیل داشتن تذکره های عدم درج تاریخ تولد ،عدم تکمیل سن الزم
(1۸سالگى) ،درج معلومات غلط (باطل) و تکراری از لیست رای دهندگان حذف شده اند.
سادات گفت که کمیسیون انتخابات ،تذکره های همه رای دهندگان را درج دیتابیس کرده است؛ اما تاکنون به دلیل
نبود بانک معلوماتی الکترونیکی در اداره ثبت احوال نفوس ،تذکره ها مطابقت داده نشده است.
اداره ثبت احوال نفوس
روئینا شهابی مسئول مطبوعات اداره ثبت احوال نفوس ،در رابطه به توزیع فورم دیموگرافی توسط رییس و
شماری از کارمندان اداره ثبت احوال نفوس ،گفت که این موضوع کهنه و مختومه است و ارزش صحبت کردن
را ندارد.
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وی ،با اشاره به اینکه هیچ فورم دیموگرافی به هدف تقلب در انتخابات توزیع نشده است ،گفت که افراد مخرب
به هدف تخریب پروسۀ بزرگ ملی و به فرمایش دیگران ،بعضی اتهامات را وارد می کنند.
موصوف ،کمپاین توزیع تذکره را موفق عنوان کرده افزود که اگر اداره ثبت احوال نفوس ،تذکره توزیع نمی
کرد ،برگزاری اتنخابات ولسی جرگه  2۸و  29میزان ناممکن بود.
مسئول مطبوعات اداره ثبت احوال نفوس ،توزیع تذکره برای اتباع پاکستان و ایران را شایعات عنوان کرده گفت
که اگر اسناد و مدارک به دسترس شان قرار گیرد ،عامالن آن را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند
کرد.
شهابی ،در پاسخ به اینکه در مجموع چه تعداد تذکره ورقی ،برای واجدین شرایط رای دهی توزیع و از جمله
تذکره های توزیع شده چه تعداد آن مثنی ،چه تعداد دیگر افراد زیر سن  1۸بوده و چه مقدار مصرف برداشته
است؟ گفت که پرسش های پژواک در مورد اسناد محرم این اداره است و باید به خاطر شریک ساختن معلومات،
با رهبری اداره مشوره شود.
اما مسئوالن این اداره ،به پرسش های مطرح شده از سوی پژواک ،اصال پاسخ ارائه نکردند.
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