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 12/02/2019         عزیزهللا همدرد

 جرگه را  یتذکره، انتخابات ولس عیتوز نیکمپا
 تاس ودهمنا مشکل مواجه ب

 

  و سیاست دولت

 عیو برخى از کارمندان اداره ثبت احوال نفوس، باتوز سییاسناد به پژواک ادعا مى کنند که ر ۀبرخى منابع با ارای

در روز انتخابات را  یتقلب و تخط ۀنیجرگه، زم یاز نامزدان انتخابات ولس یبه شمار یموگرافید یفورم ها

 .مساعد کرده اند

در انتخابات، در ماه حوت  یده یرا یبرا مردمبه هدف شرکت و ثبت نام  ،یکاغذ یتذکره ها عیتوز نیکمپا

 .افتی انیسنبله سال روان پا 2۷سال گذشته آغاز و در 

 ۀگردد؛ اما ادار عیتوز یدهیرا طیواجد شرا مردم یبرا یکاغذ ۀتذکر ونیلیم10بود در جریان این کمپاین،  قرار

 .کرده اند عیتذکره را توز ونیلیثبت احوال نفوس مى گوید که فقط پنج م

برخى منابع به پژواک گفته اند که درجریان این کمپاین، در ده ها هزار جلد تذکره، جعل صورت گرفته و  اما

 .شده است عیتوز یالیافراد خ یبرا

 سیمحتاط رئ ونیدهد که به شمول هما یواک قرار گرفته، نشان مپژ یآژانس خبر اریکه در اخت یو شواهد اسناد

تذکره، ده ها هزار فورم  عیتوز نیکمپا انیاداره، در جر نیاز کارمندان ا یثبت احوال نفوس کشور، شمار ۀادار

از نامزدان  یشمار یریاست جمهورى، برا اترا به منظور تقلب در انتخابات  ولسى جرگه وانتخاب یموگرافید

 .کرده اند عیتوز یجرگه، خالف اصول ادار یتخابات ولسان

 جرگه ینامزدان انتخابات ولس یبرا یموگرافیفورم د عیتوز

ملک زاده نامزد  یعبدالباق سیرا توسط رئ یموگرافیده هزار فورم د 1۳9۷/0۳/1۵محتاط ، بتاریخ  ونیهما

ثبت احوال نفوس  ۀادار یجرگه، به دفتر ساحو یبرحال مردم تخار در ولس ۀندیجرگه و نما یانتخابات ولس

 .تسلیم نداده است ادشدهیشخص اوراق را به اداره  نیفرستاده؛ اما ا

با نشر  رد،یگ یکارمندانش قرار نم اریثبت احوال نفوس تخار، پس از آن که فورم ها در اخت ۀحال، ادار نیا با

هزار فورم  9تخار،  تیاز وال جر یبرحال و نامزد ولس ۀندیملک زاده نما یدالباقنگارد که عب یم یی هیاعالم

 .است کرده عیتخار توز تیوال یها یاز ولسوال یرا در شمار یموگرافید

 مستقل انتخابات ونیسیثبت احوال نفوس و کم ۀادار انیتفاهمنامه م نقض

ثبت احوال نفوس  ۀمستقل انتخابات و ادار ونیسیکم انیم یهمکار ییاول تفاهمنامه شش ماده  ۀبند پنجم ماد در

صرف نظراز  دیثبت احوال نفوس، با یمرکز آمده است که اداره ده،یبه امضا رس 1۳9۶/09/0۵که بتاریخ 
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و احزاب  یاحتمال یداهایکاند ذفوو بدون در نظرداشت اعمال ن یتیجنس ،یمذهب ،یزبان ،یقوم ،یسمت لیمسا

هزاران فورم تذکره به نامزدان  عیکند؛ اما باتوجه به توز عیرا توز تیتابع طرفانه تذکره هاى یکامالً ب ،یاسیس

 .بند نقض شده است نیجرگه ا یولس

 ثیثبت نام منح یکه برا یتفاهمنامه، آمده است: )هر نوع تذکره درهر شکل نیاول ا ۀدر بند هشتم ماد همچنان

 نیثبت احوال نفوس به عهده دارد؛ اما ا یآن را اداره مرکز تیگردد، مسئول یدهنده از جانب افراد ارائه م یرا

 یاجتماع یها و شبکه یائتالف بزرگ مل یاز سو که یجعل ۀشد عیاداره تاکنون در مورد ده ها هزار تذکره توز

 ارائه نکرده است.( یمنتشر شده است، پاسخ

سنبله( سال روان هزاران جلد تذکره را در یک  10افغانستان، در ) یاست که ائتالف بزرگ مل یدر حال نیا

ثبت احوال نفوس،  ۀادار یخبرى در کابل به خبرنگاران نشان داده و گفتند که این تذکره ها، با همکار اجالس

انتخابات، با استفاده از  ونیسیکم وب هاى شرکت در انتخابات در آن ها نصب گردیده، تا حکومت جعل و برچس

 .کنند یجرگه را مهندس یآن انتخابات ولس

والیت  ۳۳رسد و مربوط به  یهزار جلد م کصدیتذکره ها به  نیشده بودند که تعداد ا یاین ائتالف، مدع یاعضا

انتخابات  ونیسیباشند و کارمندان کم یثبت احوال نفوس ثبت م ۀها در ادار این تذکره تیکشور مى باشد و اکثر

 .اند هبر آن برچسب شرکت در انتخابات را نصب کرد ات،یدر مرکز و وال

 یجعل یدر مورد تذکره ها اسناد

دهد که تذکره ها به اشکال مختلف از جمله؛ بدون عکس،  یپژواک قرار گرفته، نشان م اریکه در اخت یاسناد

 یتذکره، تذکره برا نیچند یعکس برا کینام، استفاده از  کیمشابه به  یعدم درج مشخصات فرد، تذکره ها

دختران و  ،یرانیا ،یهند یها شهیهنرپ ریو پاکستان و با استفاده از تصاو رانیسن،  تذکره به اتباع ا ریافراد ز

 .است دهیگرد عیتوز ،یاجتماع یفغان از شبکه هاپسران ا

 تذکره عیتوز نیکمپا یبرا دالشمولیستخدام کارمندان جدا

ازجریان امتحان جدیدالشموالن براى کمپاین توزیع تذکره که با پژواک شریک شده، دیده مى شود که ویدیو  در

کنار هم گذاشته  ییشان را به شکل حلقه  یها یوکامتحان را در دست دارند؛ چ یاشتراک کننده گان، پارچه ها

 .کنند یو حل م دایپ یخواند و پاسخ آن را به شکل دسته جمع یبلند م یسوال را به صدا هاتن از آن کیو 

استخدام کارکنان  نکهیا انیمنبع اداره ثبت احوال نفوس که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با ب کیاینحال،  با

مختلف، امتحان  اتیوجود دارد که در وال ییوهایدیمواجه است، به پژواک گفت که و یاداره با مشکل جد نیدر ا

 .برگزار شده است رشفافیبه صورت غ

دهندگان صورت درخواست « شارت لیست»به اساس  یادیها تا حدود ز که استخدام دیگو یم یو نیبر ا افزون

در سراسر افغانستان  یواحد ادار ۴00از  شتریبدون سپرى کردن امتحان، در ب یشینگرفته است و افراد فرما

 .بود، استخدام شده اند تیتابع ۀتذکر عیتوز میت 10۵۳ که شامل

سواد  یخواندن و نوشتن را نداشتند و برخى کارمندان ب یشدگان در اکثر موارد سواد کاف گفته منبع، استخدام به

 .نام نبرد تیمشخص شامل کار شدند؛ اما منبع از وال تیوال کیاکثراً از  ،یالیبگونه خ

 مشکالت ریتذکره و سا عیتوز نیکمپا یپول اختصاص داده شده برا لیو م فیکارمندان اداره، از ح اتیشکا



  
 

 

 5از ۳

 10 عیتوز نیاز ذکر نامش به پژواک گفت که در کمپا یثبت احوال نفوس، با خوددار ۀکارمند برحال ادار کی

در نظر گرفته شده بود؛ اما  یافغان اردیلیم کیدر انتخابات،  یده یرا طیواجد شرا مردم یتذکره برا ونیلیم

 .پول را مصرف کرده است رمقدا نیتذکره، ا ونیلیپنج م عیثبت احوال نفوس در توز ۀادار

ضعف  لیبه دل»اداره ثبت احول نفوس گفته است:  یثبت احوال نفوس، با انتقاد از رهبر ۀکارمند ادار نیا

 «.تذکره؛ با جعل، سوء استفاده و تقلب به همراه بود عیتوز نیمتاسفانه کمپا ت،یریمد

و  رانیمد ن،یاز آمر یبلکه شمار س،یل، سوء استفاده و تقلب نه تنها رئجع نیافزوده است که در ا موصوف

نامزدان  یشناخت به برخ ایرا در بدل پول و  یموگرافید یاداره دست داشته اند؛ چون فورم ها نیکارمندان ا

 .کرده اند عیجرگه توز یانتخابات ولس

راى دهندگان انتخابات جعل گسترده صورت گرفته است، گفت که  یتذکره برا عیدر توز نکهیا انیبا ب موصوف،

 یکه برچسب مخصوص انتخابات در آن نصب شده است، وجود دارد و در بانک معلومات یصدها هزار تذکره جعل

 .باشد یاداره ثبت م نیا

نداشته اند و  یکیکه در افغانستان حضور فز یکسان»گفت:  یاتباع خارج یتذکره برا عیبا اشاره به توز منبع،

افراد شامل  نیشده است، ا عیشان تذکره توز یافغانستان به نام ها تیتذکره تابع افتیهم به در یممکن عالقمند

ثبت  ستمیع شده است و همه در کتاب اساس و سیتوز یچاوال دختران فلم هند یو جوه فیک نایلئونه، کتر یسان

 «.مى باشند

و  یرانیاتباع ا ادىیتعداد ز ،حدیرسدر مناطق  یسبب شده است که حت تیریاس معلومات منبع، ضعف مداس به

 .اخذ کنند یافغان یتذکره ها زین یپاکستان

که  یمشخصات درج نشده بود؛ اما روز گریاساس تذکره، به جز از عکس د یدر کتاب ها»کرد:  حیتصر او

کرد، پس از آن کارمندان اداره موظف شدند، تا مشخصات افراد را از دل شان در  نییتع اتىیه یجمهور استیر

 «.سندیکتاب اساس بنو

افغانستان به  تیتذکره، تابع عیتوز نیو سوء استفاده از کمپا فیضع تیریمد لیدر ادامه گفت که به دل موصوف

 .آن را ندارد یدییجرئت تا ارزش شده است که در حال حاضر، خود اداره یاعتبار و ب یاندازه اى ب

مختلف کشور  اتیدر وال یموگرافیهزاران فورم د یو مفقود عیاداره، شاهد توز نیهمه کارمندان ا»افزود:  یو

داشت متاسفانه به اهدافى  یدر پ یادیز نهیرا باال نکرد و پروژه با آن که هز شیصدا یکارمند چیبوده اند؛ اما ه

 «.دیسر انیپروژه ناکام به پا نیا و افتیکه طرح شده بود، دست ن

اداره ثبت احوال نفوس که نخواست نامش در گزارش ذکرشود، با انتقاد از مصارف  گریمنبع د کیازسویى هم  

 ونیلیم کیو  یآن مثن ونیلیم کیشده،  عیتوز تذکره ونیلیمتذکره گفت که از جمله پنج  عیتوز نیدر کمپا یاضاف

 ونیلیبه سه م ونیلیپروژه از ده م نیباشند که با در نظرداشت آن، ا یسال م 1۸تر از  نییپا مردمآن،  گرید

درصد موفق بوده  ۳0 ،یتذکره کاغذ عیتوز یسراسر نیشود که کمپا یمعلوم م»گفت:  موصوف .ابدی یکاهش م

 یم دهید م،یسنجش کن یگریموضوع را از جهت د نیفاصله داشته است و اگر ا شیدرصد از هدف خو ۷0و 

 «.تشده اس مصرف یافغان ۳۳۳شده، حدود  عیتوز نیکمپا نیکه در ا یهر ورق تذکره کاغذ یشود که باال
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ورت ها انتقاد ص ونیسیجلب شده است و همواره از کم یانتخابات یها ونیسیگفته منبع، توجه همه به طرف کم به

نادرست تذکره،  عیاداره ثبت احوال نفوس است که با توز یشود، مقصر اصل دهید تیمیگیرد؛ اما اگر در واقع

 .است مواجه نموده مشکلتقلب را در انتخابات فراهم کرده و انتخابات را به  نهیزم

 ناظر بر انتخابات ینهادها انتقاد

مستقل انتخابات  ونیسیاداره ثبت احوال نفوس و کم تیدر فعال یناظر بر انتخابات، با انتقاد از پراکندگ ینهادها

در انتخابات  تیدر مورد شفاف یجد ینهادها، پرسش ها نیا یها تیدر فعال یعدم هماهنگ لیکه به دل ندیگو یم

 .وجود دارد زانیم 29و  2۸جرگه  یولس

از  ادیشمارى ز عیبا انتقاد از توز «فایت»انتخابات شفاف افغانستان  ادیبن یویاجرائ سییزاده ر وبیا مینع محمد

 یبرا یکاغذ یتذکره ها عیانتخابات، گفت: ) با تاسف که همه شاهد بودیم که در توز یبرا یجعل یتذکره ها

 شرکت در انتخابات، تقلب گسترده صورت گرفت.(

تذکره  عیتوز»چالش بزرگ خوانده افزود:  کیجرگه،  یتذکره را از آدرس نامزدان انتخابات ولس عیتوز ،یو

تقلب  نهیعملکرد، واقعاً زم نیچالش بوده که به ما هم گزارش داده شده است و ا کینامزدان انتخابات،  قیاز طر

 «.ردهفراهم ک زانیم 29و  2۸جرگه  یدر انتخابات ولس را شتریب یو تخط

 یتذکره ها عیجرگه را توز یانتخابات ولس ییو نها ییابتدا جیشدن اعالم نتا یاز عوامل طوالن یکی موصوف،

بزرگ بود و  مشکلجرگه،  یتوسط نامزدان انتخابات ولس یجعل یتذکره ها عیعنوان کرده، گفت که توز یجعل

 .درانتخابات تقلب گسترده صورت گرفت لیدل نیبه هم

موسسه انتخابات شفاف و عادالنه، همچنان با انتقاد از اداره ثبت احوال نفوس و  ییاجرا سیرئ دیرش وسفی

شد  یهماهنگ م یدهندگان، قسم یتذکره و ثبت نام را عیتوز تیکاش که مسئول یا»انتخابات، گفت:  ونیسیکم

 «.بود یها متفاوت نم میکه ت

در مورد  یجد یهاشد، امروز پرسش یانجام م یکار با هماهنگ نیگفت که اگر ا یبا اشاره به عدم هماهنگ ،یو

 .داشت یوجود نم یتقلبات انتخابات

  مستقل انتخابات ونیسیکم

 یتذکره ها عیدر رابطه به توز یمستقل انتخابات گفت که معلومات ونیسیکم یهللا سادات معاون سخنگو حیذب

 یی لهیکردند و کدام وس یبه اساس تذکره برچسب نصب م ون،یسیبود؛ اما کارمندان کم دهینیز رس هابه آن یجعل

 .نداشتند یجعل یتذکره ها ییشناسا یبرا

تولد، عدم تکمیل سن الزم  خیعدم درج تار یداشتن تذکره ها لیدهنده، به دل یافزود که ده ها هزار را موصوف

 .دهندگان حذف شده اند یاز لیست را یسالگى(، درج معلومات غلط )باطل( و تکرار1۸)

 لیکرده است؛ اما تاکنون به دل سیتابیدهندگان را درج د یهمه را یانتخابات، تذکره ها ونیسیگفت که کم سادات

 .، تذکره ها مطابقت داده نشده استدر اداره ثبت احوال نفوس یکیالکترون ینبود بانک معلومات

 ثبت احوال نفوس اداره

و  سییتوسط ر یموگرافیفورم د عیمسئول مطبوعات اداره ثبت احوال نفوس، در رابطه به توز یشهاب نایروئ

موضوع کهنه و مختومه است و ارزش صحبت کردن  نیاز کارمندان اداره ثبت احوال نفوس، گفت که ا یشمار

 .را ندارد
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نشده است، گفت که افراد مخرب  عیبه هدف تقلب در انتخابات توز یموگرافیفورم د چیه نکهیبا اشاره به ا ،یو

 .کنند یاتهامات را وارد م یبعض گران،ید شیو به فرما یبزرگ مل ۀپروس بیبه هدف تخر

 ینم عیتذکره توزتذکره را موفق عنوان کرده افزود که اگر اداره ثبت احوال نفوس،  عیتوز نیکمپا موصوف،

 .ناممکن بود زانیم 29و  2۸جرگه  یاتنخابات ولس یکرد، برگزار

عنوان کرده گفت  عاتیرا شا رانیاتباع پاکستان و ا یتذکره برا عیمطبوعات اداره ثبت احوال نفوس، توز مسئول

خواهند  یمعرف ییو قضا یعدل یعامالن آن را به نهادها رد،یکه اگر اسناد و مدارک به دسترس شان قرار گ

 .کرد

و از جمله  عیتوز یده یرا طیشرا نیواجد یبرا ،یدر مجموع چه تعداد تذکره ورق نکهیدر پاسخ به ا ،یشهاب

برداشته  مصرفبوده و چه مقدار  1۸سن  ریافراد ز گریچه تعداد د ،یشده چه تعداد آن مثن عیتوز یتذکره ها

ساختن معلومات،  کیبه خاطر شر دیبااداره است و  نیپژواک در مورد اسناد محرم ا یاست؟ گفت که پرسش ها

 .اداره مشوره شود یبا رهبر

 .پژواک،  اصال پاسخ ارائه نکردند یمطرح شده از سو یاداره، به پرسش ها نیمسئوالن ا اما

 

   
 


