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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 11/10/4110                   ایوب آرین
 

 گیری در افغانستان رأیو  رأیسال نود 
 .سی. بی. بیاز نشرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مطرح شد اعلیحضرت امان هللا خانبار موضوع انتخاب نماینده از سوی مردم در دوره  خستیننشورای دولت امانی. 
ی را برای "اهالی" این کشور به رسمیت شناخت. اما این که قانون اساسی افغانستان نود سال پیش حق انتخاب سیاس نخستین

 .ها سال تنها در حد رویا بود از صندوق آرای ملت بیرون آید، برای ده واقعا  قدرت سیاسی 
، مجوز شمسی1۰11قانون اساسی مصوب سال  تصویب"انتخابات" همزمان با ورود "قانون" به حوزه سیاست و به دنبال  کلمۀ

 .ها سال وقت گرفت تا معنای واقعی پیدا کرد مرتبط با آن ده كلماتحوزه یافت. اما خیلی از ین ورود به ا
شکل  رأیشدند، چگونه این  رأیدر این مطلب به این پرداخته شده که مردم افغانستان در این نود سال چگونه صاحب حق 

 .اند ده داشتهبرگزاری انتخابات را به عه مسؤولیتهایی  فیزیکی پیدا کرد و چه نهاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نفوذ می کمی از مردان با ۀا در انتخاب اعضای مجالس بعدی عدانتصابی بودند، ام( 1۰14-1۰11اعضای مجلس اول )

 سهم بگیرند دنستنتوا
 شود:  انتخابات در افغانستان به چهار دوره تقسیم می ۀچتأریخ

 

 1۰18تا  1۰11اول از ۀ دور ، 
 1۰۳۰تا  1۰1۱وم از د ۀدور ، 
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 8تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 1۰۳4تا  1۰۳۰سوم از  ۀدور  
 تا حال 1۰81چهارم از  ۀو دور. 

 

 دوره اول
 

اعلیحضرت شود.  آغاز می 1۰11در  اعلیحضرت امان هللا خانقانون اساسی در زمان سلطنت  نخستین تصویبدوره اول شامل 
امش نسبی در کشور، به انجام اصالحات و و برقراری آر هتاج و تخت، اعالم استقالل از برتانی پس از رسیدن به امان هللا خان
 .ها تشکیل "شورای دولت" بود های مشروطیت طلبان پرداخت. یکی از این خواست تحقق خواست

برگزاری انتخابات را ( 1۰14نامه تشکیالت اساسیه افغانستان" ) و "نظام (1۰11) "لیه افغانستاناساسی دولت ع   هنظام نام"
 .بینی کرده بود های محلی پیش ی این شورا و اعضای شورابرای انتخاب نیمی از اعضا

اعلی" تقسیم شده بود که هر  ور به پنج "والیت" و چهار "حکومتاین کش( 1۰14ملکیه افغانستان" ) تقسیمات هنظام ناممطابق "
، در هر یک از این 1۰14نامه تشکیالت اساسیه"  نظام"اساس  داری" تقسیم شده بود. بر "حکومتی" و "عالقه چندینکدام به 

 .شد منتخب تشکیل می "ها یک "مجلس مشاوره واحد
 

 دوره دوم
 

تا  1۰1۱شود که از  ظاهر شاه می نادر شاه و سی سال نخست سلطنت پسرش، محمد دوره دوم شامل چهار سال سلطنت محمد
 .گیرد بر می را در 1۰۳۰

و  والیات مراكزمجلس مشاوره را در ا در پایتخت و تشکیل شورای ملی منتخب ر هجری شمسی 1۰1۱قانون اساسی 
 .بینی کرد های اعلی پیش حکومتی

 1۰1۱قانون انتخاب موسوم به "اصول انتخابات وکالی شورای ملی"  نخستینچگونگی انتخاب اعضای شورای مجلس در 

 .داده شد توضیح
 

 دوره سوم
 

 «افغانستان بود تأریخترین انتخابات در  همنصفانترین و  آزاد» 1۰۳۳، انتخاباتی فرهنگ عضو دوازدهم صدیق از نظر محمد
گیرد. در این دوره که بیشتر  را در بر می 1۰۳4تا  1۰۳۰شود که از  ظاهر شاه میمحمد این دوره شامل ده سال آخر سلطنت 

د که ش تصویبانون اساسی و دومین قانون انتخابات نامند، سومین ق قانون اساسی می ۀموکراسی و دهید ۀآن را ده ،تحلیلگران
 .موکراتیک را فراهم کردیزمینه برگزاری انتخابات نسبتا  د

انتخاب شدند. انتخابات یک ثلث مجلس  1۰۳8و  1۰۳۳ها  در انتخابات سال ولسی جرگهاعضای دوره های دوازدهم و سیزدهم 
ها ولسوالی ها و  کرد که در والیت قانون اساسی حکم می 111و 11۱مواد ها برگزار شد.  هم در همین سال)مشرانو جرگه( سنا 

 .هم مجالس منتخب تشکیل شود، اما در واقع انتخاباتی برگزار نشد
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 8تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دوره چهارم
 

آغاز شد که تا حال ادامه دارد. برای  1۰81این دوره با آغاز روند جدید به دنبال توافقات اجالس بن آلمان در خزان 
 .، حق مردم دانسته شدهجری شمسی1۰84بر اساس قانون اساسی  ار انتخاب رئیس جمهورب نخستین

کند که شش نوع انتخابات دیگر هم در کشور برگزار شود: انتخابات پارلمانی، شوراهای والیتی،  این قانون حکم می
 ولسی جرگهیاست جمهوری، ، اما در واقع تنها انتخابات رهاښاروالی های قریه، مجالس  شوراهای ولسوالی، شورا

 .شود های والیتی برگزار می و شورا
بار هم قوه مقننه و هم قوه مجریه بر اساس حق انتخاب مردم تشکیل شده است. قوه  نخستینبه این ترتیب، برای 

 .نمایندگان مردم در پارلمان است رأیقضائیه هم مکلف به اخذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راه عضویت منتقدان دولت را در مجلس هموار کرد 1۰48بات آزاد اعضای مجلس هفتم. انتخا
 

 رأیق ــــح
 

 دوره اول
 

 اصطالححق انتخاب را برای "اهالی" کشور به رسمیت شناخت. هرچند  "علیه افغانستان اساسی دولت ۀنام نظام"
د، اما به نظر بسیاری، "اهالی" تعریف نشده بود و برای شرکت در انتخابات شرط خاصی در نظر گرفته نشده بو

 .توانستند از این حق برخوردار شوند شد و در عمل تنها مردان بانفوذ می اهالی شامل زنان نمی
عضو "شورای دولت" مهمترین زمینه استفاده از  ۳1، مشارکت در انتخاب نیمی از 1۰11اساس قانون اساسی  بر

 یممستقها واگذار کرد و حق انتخاب  ه "مجالس مشاوره" والیتنامه تشکیالت اساسیه" این حق را ب نظام"حق بود، اما 
 .اعضای مجالس محلی محدود شد انتخابتنها برای 

مراجعه به آرای مردم در انتخابات نمایندگان مجالس محلی هم در حد محدودی بود و تنها افرادی که به نحوی با 
 .کردند ن شرکت مینهادهای دولتی ارتباط داشتند، در کار انتخاب این نمایندگا

 

 دوره دوم
 

قاطبه اهالی" معرفی کرد که اعضای آن باید  ۀمجلس شورای ملی را "نمایند 1۰1۱قانون اساسی و قانون انتخابات 
 .شدند از سوی مردم انتخاب می مستقیما  
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 8تر 0 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نایت"، به ج محكومانتحت وصایت"، "تاجران مفلس به تقصیر"، ""اصول انتخابات وکالی شورای ملی" افراد "
 41، تکمیل کردن سن تابعت، افسران و ماموران پلیس را از شرکت در انتخابات منع کرد. صاحب منصبان عسکری

 .کنندگان شد و سکونت در حوزه انتخابیه دست کم یک سال پیش از انتخابات، از شرایط انتخابات
 

کرسی مجلس شورای ملی قرار  1۷1تقسیم  را معیار والیاتجمعیت تخمینی" "بار اصل دوم این قانون  نخستینبرای 
کرد. قانون انتخابات  نمایندگان مجالس اول تا یازدهم به ندرت با این عدد مطابقت پیدا می تعدادچند در واقع  داد، هر

 .در مورد مجالس محلی ساکت بود
 

است که در  1۰4۷سال  در ښاروالیسال، برگزاری انتخابات  ۰۳مردم در این  رأیمهمترین رویداد برای تحقق حق 
 ." دادندرأیقابل توجهی از مردم شرکت کردند و " تعدادآن 

برگزار شد که به  1۰48در سال  ولسی جرگهبه دنبال آن، دومین انتخابات آزاد برای انتخاب اعضای دوره هفتم 
 .شرکت کردند دهنده رأیهزار  ۳1، در شهر کابل تأریخنوشته غالم محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر 

نویسد که در انتخابات بعدی در  کابل در مجلس انتخاب شد، میاز مردم غبار که خود در این انتخابات به نمایندگی 
 (4۷1/4 :1۰۳۳دادند )غبار،  رأینفر  ۷۰81تنها  ،در شهر کابل برای انتخاب دو نماینده 1۰۰1سال 

 

 دوره سوم
 

 رأیو عملی را برای استفاده از حق  وسیع ۀبار زمین نخستینبرای  1۰۳۳و قانون انتخابات 1۰۳۰قانون اساسی 
 اصل ششم قانون انتخابات چهار شرط برای انتخاب کنندگان وضع کرده بود:کرد. فراهم 

 1- ،داشتن تابعیت 
 4-  41تکمیل سن، 
 ۰- عدم محکومیت به محرومیت از حقوق سیاسی، 
 0- عدم ابتال به جنون. 

محروم بودند، مگر این که با  رأیحق  از اردوو  سپولی، افسران و ماموران محکمه سترهالقضات، اعضای قاضی
 .قطع عالقه کرده باشند دوام مدت وظیفه مرخص شده یا با اراتم

زنان است. هرچند قانون اساسی به "عمومی" بودن  رأیموکراسی، رسمیت یافتن حق ید ۀده خصوصیتمهمترین 
انتخابات این حق را برای زنان رسمیت بخشید. با وجود این، هنوز مشکالتی بود که انتخابات اکتفا کرد، اما قانون 

 .توانست این حق را برای زنان محدود کند می
 

اساس  دهندگان مرد را بر رأیظف کرده بود که فهرست ؤهای نظارت انتخاباتی را م تأقانون انتخابات هی 41ماده 
 .کرد صادر می تذكرهافغانستان  اهالیـ نهادی که برای کند  هتهیاسناد اداره ثبت احوال نفوس 

داشته باشند. به همین دلیل، قانون انتخابات در مورد زنانی که عالقمند  تذكرهدر آن زمان معمول نبود که زنان هم 
ها را در های آن های نظارت نام تأتوانند درخواست کنند که هی کرده بود که می تصریحشرکت در انتخابات بودند، 

 .دهندگان درج کنند رأیفهرست 
مناطق روستایی وجود داشت، زنان در هر دو انتخابات دهه  در خاصتا  های زیادی که  به همین دلیل و دشواری

 .بگیرند ولسی جرگهنتوانستند سهم چندانی در انتخاب نمایندگان  دیموکراسی
 أیر ملیونن کشککی در کتاب دهه قانون اساسی، از سه صباح الدی احصائیۀاساس  ، بر1۰۳۳در انتخابات پارلمانی 

بار چهار زن هم در این  نخستینهزار نفر در انتخابات شرکت کردند. برای  141دهنده در سراسر کشور، تنها 
 .انتخابات برنده شدند و به مجلس راه یافتند

 

 دوره چهارم
 

 رأیهجده سالگی را تکمیل کرده باشند، در هر نوع برای زنان و مردانی که  رأیدر روند جدید حق برابر قانونی 
ع اتبادهندگان الزم است.  رأیدهنده در فهرست  رأیفراهم شده است. داشتن تابعیت کشور و درج نام  عموميگیری 
 .(شوند )اصل دوازده قانون انتخابات از این حق محروم می محکمهتنها به حکم  کشور
دهنده شرکت  رأیهزار نفر  1۰1و ملیون، نزدیک به هشت 1۰8۰ری در سال انتخابات ریاست جمهو نخستیندر 

 رأیهای  صندوق که بهصد کسانی فی  ۳1دهی را تشکیل می دادند. رأی صد افراد واجد شرایط فی  ۷1کردند که 
 .رفتند، زن بودند
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، مجلس جمهوریراه را برای برگزاری هشت نوع انتخابات هموار کرده: ریاست  1۰84قانون اساسی  تصویب
 هاښاروالی ها، مجالس ښاروالی ها،  کرسی(، شوراهای ولسوالی ۳۳8ها ) های والیت ، شوراکرسی 4۳۱نمایندگان 
 .(ها )روستاها های قریه و شورا

نفر(  ۰۳نفر از سوی شوراهای والیتی و یک ثلث دیگر )( ۰۳همچنین مطابق قانون، یک ثلث اعضای مجلس سنا )
شوند. در حال حاضر این ثلث دوم هم از سوی شوراهای والیتی انتخاب  میانتخاب ها  ای ولسوالیاز جانب شوراه

 .اعتماد از مجلس هستند رأیهای اصلی اجرایی و قضایی در پایتخت مکلف به اخذ  شوند. مقام می
د، دم انتخاب می شونمر مستقیم رأیاساس  بر مستقیم و غیر مستقیمهای کشور به صورت  به این ترتیب، همه مقام

گذاری، نظارتی و  های قانون های محلی هم در زمینهشورا  وهای محلی نقشی ندارند  اما مردم در انتخاب مقام
 .گیری نقشی ندارند تصمیم

ریاستی کشور از قدرت چندانی در نمایندگی از مردم در عرصه نظارت بر امور  نظام خصوصیتدلیل پارلمان هم به 
 .گذاری هم ابتکار اصلی به دست حکومت است ت برخوردار نیست و در زمینه قانوناجرایی حکوم

 

 دوره اول
 

" در رأی" اصطالحهللا خان انتخابات هنوز مفهوم واقعی پیدا نکرده بود و به همین دلیل،  اماناعلیحضرت در دوره 
گیری هم و انتخاب نماینده هم  رأیهیچ یک از قوانین این دوره تعریف نشده است. این ابهام باعث شده بود که شیوه 

 .تعریف نشود
، انتخاب 1۰14اساس "نظامنامه تشکیالت اساسیه"  بر
ای  عضو "شورای دولت" به صورت دو درجه 4۳

مردم نمایندگان  ءای که ابتدا شدند. به گونه میانتخاب 
کردند و بعد این نمایندگان  مجالس والیتی را انتخاب می
 4۳گزیدند.  ز بین خود بر میاعضای شورای دولت را ا

 .انتصابی بودند ءعضو دیگر این شورا
 

 4۰۱نمایندگان مجالس والیتی مطابق اصل  انتخاب
ان کالنتر رهر قدنظامنامه تشکیالت اساسیه چنین بود: "

و حکومتی اعلی هستند، هر  والیت مركزموجوده که در 
 علقهایی که به ایشان مت ها و گذر شان اهالی کوچه کدام

آوری نموده  است ]را[ در مسجد بزرگ همان کوچه جمع
شان کسانی که به  گویند که از جمله خود به ایشان می

یک نفری که به اهلیت  دهند، چنان یک دولت واردات می
و صالح آراسته و مالک خصایل حمیده و صاحب اخالق 

ِده  باقیاتپسندیده بوده به نزد اهالی متهم و به نزد دولت 
 ".نمایند نباشند، را انتخاب می

" و کالنتر"در این قانون از این نمایندگان به عنوان 
 "نفری" یاد شده که عضویت مجالس محلی را کسب می
کردند. مدت کار آنها و اعضای شورای دولت، مطابق 

نظامنامه تشکیالت اساسیه سه سال بود. این  4۳1 صلا
 1۰۳۰سال  مدت بعدا  به صورت یک سنت درآمد و تا

 .همین مدت برای همه شوراها باقی ماند
 

 دوره دوم
 

های انتخابیه" مبتنی بر  و "حوزه تصریحرا  رأی" و اصل یک فرد یک مستقیمسراسری و " 1۰1۱قانون انتخابات 
 ."جمعیت تخمینی" را معرفی کرد

کنندگان  انتخاب" :افزاید تخابات میاصولنامه ان 1۰کرد. اصل  حکومت زمان و محل برگزاری انتخابات را اعالم می
ز کنند و ا نمایند، راجع به انتخاب وکیل جرگه و مذاکره می محل انتخاب اجتماع می مركزیک حوزه انتخابیه که در 
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 ت محکمه شرعیه نماینده خود را انتخاب نموده اقرارنامه شرعی درأان منطقه به حضور حاکم محلی و هیاهالی هم
 ".نویسند می بارۀ انتخاب آن

 
 1۰14، «نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان»

 

دهندگان، "اکثریت آرا" هم  رأیبود، ولی در صورت عدم موافقت عموم  "انتخاب اعضای مجلس مبتنی بر "اتفاق آرا
 .کشید کشی می کرد و در صورت "تساوی" کار به قرعه کفایت می

دارد. برای  خاصی، اهمیت 1۰48و انتخابات مجلس هفتم در  1۰4۷بل در کا( شاروالدر این دوره انتخابات بلدیه )
یق صد " دادند و آرای آنها به صورت فیزیکی شمرده شد. محمدرأیدهندگان " رأی ښاروالیبار در انتخابات  نخستین

سری" فتم "گیری در انتخابات مجلس ه رأینویسد که  فرهنگ، عضو مجلس هفتم در افغانستان در پنج قرن اخیر می
 .بود

گوید:  شرکت کرده بود، می ښاروالیهای مجلس  یکی از نامزد ۀز که در آن زمان به عنوان نمایندعبدالحمید مبار
دهنده[ که  رأیها را گذاشتند. هر نام ] آوردند و تشت مغز های چهار "برای این که ]نماینده[ انتخاب کنند، جوال

ها را  مغزهای داخل تشت انداخت. بعد چهار ا )داخل تشت نامزد مورد نظر( میج مغز آن شد، یک چهار خوانده می
 ".شد های کاندیداها معلوم می رأیکردیم و  حساب می

گوید: "برای بار اول  و صندوق استفاده شد. آقای مبارز می رأیورقه یک سال بعد، در انتخابات مجلس هفتم از 
هایی که در کابل بودند  های کاندیدا پ شد. در هر کاغذ چند نام نوشته بود. نامها چا ها گذاشته شد و کاغذ صندوق

ها در صحن ]انتخابات[ بودند و  های کاندیدا دارم. در آن وقت بیسوادی هم زیاد بود. طبعا  گماشته دمن آنها را به یا
 ".انداختند رفتند و به صندوق می شتند مینو های مورد خود[ را می شان ]کاندیدا های آمد، نام هر کسی پیش آنها می

 

 دوره سوم
 

در  1۰۳۳و قانون انتخابات  1۰۳۰ظاهر شاه دو انتخابات پارلمانی مطابق قانون اساسی  در دهه آخر سلطنت محمد
 مركزبرگزار شد. مطابق قانون انتخابات، هر ولسوالی یک حوزه انتخاباتی و دارای یک  1۰۳8و  1۰۳۳های  سال
رسید. از هر حوزه یک نماینده به  حوزه می 41۳ها به  که به شمول شش حوزه کوچی( 4۳گیری بود )اصل  رأی

 .والیت یک حوزه بود 48رفت. برای انتخابات اعضای مجلس سنا هر  مجلس نمایندگان می
 نخستینو برای  (۰1)اصل نمود را فراهم  مستقیم، سری و عمومي، گیری آزاد رأیبرگزاری  1۰۳۳قانون انتخابات 
، برای هر نامزد ۰۷مطابق اصل (. ۰۷کرد )اصل  تصریحگیری را  رأی در رأیکارت صندوق و بار استفاده از 

ت نظارت سه نفری در نزدیک این أشد. هی در محلی محرم گذاشته می صندوقی با نصب عکس و نشان انتخاباتی
 .داد می رأی کارتکنندگان" به آنها  ت "انتخابدهندگان با فهرس رأیهای تذكره محل بود و با تطبیق 

شمرد. برنده آرای بیشتر پیروز اعالم و در  ها را می شده به صندوق ت در پایان روز انتخابات آرای ریختهأهی
 .شد برای نامزد برنده "وثیقه عضویت" در مجلس صادر می(. ۳4شد )اصل کشی می صورت تساوی قرعه

ها در انتخابات مجلس دوازدهم  مجاز دانسته شد و نامزد 1۰۳۳بار در قانون انتخابات  نخستینبرای تبلیغات انتخاباتی 
 برای نامزد 1۰48انتخاباتی زدند. هرچند در انتخابات مجلس هفتم در  رقابت هایبه برای جلب آرای مردم دست 

 .در آن زمان قانونی نبودهای انتخابات در کابل زمینه تبلیغات انتخاباتی فراهم شد، ولی این امر 
 

 دوره چهارم
 

المللی در کشور، در سیزده سال  بین ۀشود، همزمان با حضور گسترده جامع آغاز می 1۰81در این دوره که از 
اخیر دو بار انتخابات پارلمانی، دو بار انتخابات شوراهای والیتی و دو بار انتخابات ریاست جمهوری زیر نظارت 

 .رجی برگزار شده و سومین انتخابات ریاست جمهوری در راه استناظران داخلی و خا
کید شده أشرکت مردان و زنان در انتخابات تدر قوانین کنونی بر شفافیت انتخابات و فراهم کردن زمینه برابر برای 

و دارای  هایی که از سوی نهادهای انتخاباتی تهیه شده، انتخابات حاوی روند پیچیده در قوانین و طرزالعمل .است
 .تجربه برای برگزاری آن است آزموده و با های فنی زیادی است که نیازمند استخدام کارمندان کار جنبه

نام، عکس،  رأیهای  کارتشود. در  در خارج از کشور چاپ می رأی های کارتبسیاری از مواد انتخاباتی از جمله 
نیست، بلکه در  کارتتنها یک  رأی کارتواردی شود. در م نشان انتخاباتی و وابستگی سیاسی نامزدها چاپ می
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دهندگان باید در برابر اسم تنها یکی از آنها با قلم نشانی  رأی. ای است که حاوی اسم صدها نامزد است واقع کتابچه
 .کنند و به صندوق بریزند

ا برای کند که در آنه انتخاباتی را تهیه می مركزانتخابات برای برگزاری انتخابات سراسر فهرست هزاران  نکمیسیو
مالی انتخابات هم از سوی منابع مصارف شود و  های جداگانه در نظر گرفته می دهندگان زن و مردم محل رأی

 .شود خارجی تهیه می
 

 دوره اول
 

 .دهندگان زن بودند رأی صدفی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شصت  نخستیندر 
برای برگزاری انتخابات پیش بینی نشده بود. انتخابات اصلی  نهاد خاصی امان هللا خاناعلیحضرت در قوانین دوره 

ول ؤکالنتران" محلی مس"نظامنامه تشکیالت اساسیه،  4۰۱ها برگزار می شد که مطابق اصل  در آن زمان در والیت
 .بودند که "اهالی" را برای جمع شدن در مسجدی خبر کنند

کنند. در انتخاب اعضای شورای دولت هم نهاد خاصی در نظر  خود را انتخاب ۀخواستند نمایند کالنتران از مردم می
 انتخاب می کردند.گرفته نشده بود. نمایندگان مجالس ایالتی آنها را از بین خود 

 

 دوره دوم
 

 ود. بیشتر کارهای انتخابات رادر نظر گرفته نشده بباشد ول برگزاری انتخابات ؤمسکه در این دوره هم نهاد خاصی 
 .ی دادندوالن حکومتی انجام مؤمس

 ، "انتخاب1۰1۱های محلی زمان و محل برگزاری انتخابات را اعالم می کرد. مطابق اصولنامه انتخابات  حکومت
 .ت محکمه شرعیه نماینده خود را تعیین می کردندأدر حضور حاکم محلی و هی  "کنندگان

ار دهندگان. غالم محمد غب رأینه  ،بود محاکم قاضیانمعتقدند که تصمیم نهایی به دست حاکم و  محققان به همین دلیل،
دور مردم، راضی به ص رأیرا بدون توجه به میزان  قاضىنوشته که افراد بانفوذ محلی می توانستند رضایت حاکم و 

 ."وثیقه عضویت" در مجلس کنند
 

 دوره سوم
 

ت أ، "هی1۰۳۳نون انتخابات ظف به برگزاری انتخابات نشده بود، اما مطابق قاؤدر این دوره هرچند نهاد مستقلی م
 .ها تشکیل می شد ها و ولسوالی های نظارت انتخاباتی" در سه سطح پایتخت، والیت

 از پنج عضو بود: متشكلت نظارت أدر پایتخت هی
 

  ستره محکمهدو عضو ، 
  څارنواللوی، 
   کابل پوهنتونرئیس، 
  داخله.  ارتن وزیمع 

 

 :داعضای این هیأت قرار ذیل بودن اتدر والی
 

 رئیس محکمۀ والیت 
 مدیر معارف 

 

 آتی عضویت این هیأت را داشتند: صأشخادر ولسوالی ها 
 

 ولسوالی،  محکمۀ قاضى 
  و یا مکتب محلیمدیر لیسه 
  لیسه یا مکتب معلمینیکی از 

 

انتخاباتی و انجام اقدامات الزم برای برگزاری انتخابات منوط به "اعالم پادشاهی"  تقویماساس این قانون، تعیین  بر
والی  وظیفۀها  بود و نظارت کلی از روند برگزاری انتخابات در والیتۀ صدراعظم انتخابات به عهد نتائجالم اع. بود
 .بود

 .باره مسایل اداری و تدارکاتی انتخابات ساکت بود قانون در
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 دوره چهارم
 

شد و به برگزاری انتخابات به نهاد مستقلی واگذار  هجری شمسی1۰8۰جوزای  دهمبرای بار اول در قانون انتخابات 
 .های بیشتری صورت گرفت تا استقالل این نهاد تحکیم یابد دنبال آن در قوانین بعدی تالش

 
 

 زنان صراحت قانونی يافت رأیحق  4411بار در قانون انتخابات  نخستين
 

را "دفتر مشترک تنظیم انتخابات" برگزار کرد که از  1۰8۳و انتخابات پارلمانی  1۰8۰انتخابات ریاست جمهوری 
 .شد می ادارههای انتخاباتی افغان و سازمان ملل  ی مقامسو

والن ؤهر نوع انتخاباتی است. هرچند مس ول برگزاریؤ، "کمیسیون مستقل انتخابات" مس1۰۱4مطابق قانون انتخابات 
 .شوند، اما در کارکردهای خود مستقل هستند منصوب می ، به حکم رئیس جمهوراتیانتخابروند آن با طی یک 

ون گیری به دست اعضای کمیسی است. صالحیت تصمیم داراالنشاءو یک  یعضو از یک کمیسیون نه متشكل این نهاد
 .آنها است. کمیسیون انتخابات در هر والیت یک دفتر والیتی دارد تصمیماتول اجرای ؤمس داراالنشایو 

ی است. تایات انتخاباول رسیدگی به شکؤسیون مستقل شکایات انتخاباتی" مسیک نهاد مشابه دیگر موسوم به "کمی
 .رسیدگی به این شکایات نهایی است این نهاد در خصوص تصامیم
 بتصوینهادهای انتخاباتی  ختاراسو  وظائفها،  ها، صالحیت برای تنظیم فعالیت خاصیک قانون  1۰۱4در سال 

 .کید شده استأها بر مشارکت ملی و جنسیتی آنها ت شد. در این قانون در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون
 

 پایان
 

 یادداشت پورتال:
امالئی و انشائی به زبان و اصطالحات  اتبعد از تصحیحاز طرف پورتال افغان جرمن آنالین جهت مفهوم بودنش برای مردم ما این مطلب 

 برگردانیده شده استدری افغانستان 
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