
جمهوری اسالمی افغانستانلی لوی څارنوالی عاۀ ادار   
 

7931 در والیات جرایم انتخاباتی قضایای مرتبط به از چگونگی اجراات در پیوند بهو معلومات گزارش   

 جزئيات قضيه نتيجه قضيه ملاحظات
مرجع ارسال 

 کننده قضيه

 نوع واقعه

)وصف 

 جرمی(

 مظنونين

شماره
 

ت
 ولایا

 

ماه  3 محاکم به مدتبه اساس فیصله 

ردیده جزا گه وم بکحبس تنفیذی مح

 است

ا واجد ت است سن خویش را در تذکره بلند برده

 شرایط رای دهدی گردد.

 ریاست امنیت ملی

 بغلان
 1 یک نفر مظنون تزویر تذکره

ت بغلان
 ولای

 تحت جلب قرار دارد 
یق جهت تحقباوجود جلب های مکرر تا کنون 

دیده استنگرحاضر   

ات کمیسیون شکای

 انتخاباتی

تزویر تذکره 

 تابعیت
نفر مظنونن یک ت پنجشیر 2 

  ولای
یده گرد دبنابر خلاء و نواقص مستر

.است  

ابر لی تحقیق جرایم بنارنواڅبعداز ارزیابی 

ی ء و نواقص به ارگانهای کشفموجودیت خلا

گردیده است مسترد   

ات کمیسیون شکای

 انتخاباتی

خرید وفروش 

 آراء

از  مسوولین ستاد یکی

 کاندیدان
3 

 

هری بر اساس حکم محکمه ابتدائیه ش

 شخص مذکور برائت حاصل نموده

 است

شخص مذکور بدون در نظرداشت احکام 

شد با قوانین با وجود اینکه کارمند دولت میبا

فع آنهم از حکم رئیس جمهور تمرد نموده و به ن

ده یک تن از کاندیدان پارلمان کمپاین کر

 است.

اداره مستقل ارگان 

های محل ولایت 

 زابل 

کمپاین غیر 

 قانونی
 4 یک نفر مظنون

ت زابل
 ولای



 

ایات از اینکه کمیسیون مرکزی شک

ماره انتخاباتی به اساس فیصله ش

و مکتوب  8/11/1337( مورخ 371)

 8/11/1337( مورخ 233نمبر )

 خویش کارمندان متذکره را شامل

وال ارنڅجرایم انتخاباتی ندانسته، 

قات موظف  قضیه بعد از اجرای تحقی

ظ، پیرامون قضیه قرار مبنی بر حف

ه است.تصمیم اتخاذ نمود  

نتخاباتی اوراق قضیه مظنونین و مرتکبین جرایم ا

( مورخ 181ولایت سمنگان ذریعه صادره نمبر )

مدیریت عمومی رسیدگی به  1/3/1337

 اعتراضات و شکایات انتخاباتی آمریت

ی  ولایت دارالانشاء کمیسیون شکایات انتخابات

ن سمنگان غرض رسیدگی قانونی عنوانی ای

ه است.اداره مواصلت ورزید  

تی
خابا

 انت
ت

ایا
شک

ن 
یو

یس
کم

اء 
نش

رالا
دا

 
ت 

ولای

ان
نگ

سم
 

تلف نمودن 

یاوراق انتخابات  
نفر مظنون 11  5 

ت سمنگان
 ولای

 

( 2252قضیه ذریعه صادره نمبر )

به دیوان امنیت عامه  3/11/1337

ه تا محکمه ابتدائیه ارسال گردیده ک

.هنوز فیصله صادر نگردیده است  

غرض  13/3/1337(214این قضیه از اثر صادره)

ده تحقیق و بررسی به این اداره توصل ورزی

هامنامه به است که بعداز اکمال تحقیق وترتیب ات

ل ارنوالی محترم ابتدائیه امنیت عامه ارساڅ

گردیده است اکنون اوراق متذکره ذریعه 

 توأم با قرار اعتراضی 11/7/1337(1532صادره )

ده محترم به این اداره توصل ورزیارنوالی څآن 

 است که تحت کار این اداره قرار دارد. 

 ریاست امنیت ملی

 ولایت کندز

ر فروش استیک

 های انتخاباتی
 2 یک نفر مظنون

ت کندز
 ولای

 

دیوان  13/4/1337(34طی فیصله )

ی هر امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهر

ی واحد متهمین را به پراخت سی س

ه جریمه نقدی محکوم بهزار افغانی 

 مجازات نموده است.

ریعه بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهامنامه ذ

ت ارنوالی ابتدائیه امنیڅبه  31/3/1337(1118)

 عامه ارسال گردیده است

 ریاست امنیت ملی

 ولایت کندز

ه استعمال تذکر

 تزویری
 7 دو نفر مظنون



 

محکمه  2/7/1337( 33طی فیصله )

بلغ یک تن آن به مابتدائیه شهری، 

 ( هزار افغانی و دو تن دیگر41111)

را بملغ سی سی هزار افغانی 

ه محکومان به مجازات نموده و دوسی

 قطعی و نهایی گردیده است.

ریعه بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهامنامه ذ

ه ارنوالی ابتدائیڅبه  3/4/1337(1121صادره )

 امنیت عامه ارسال گردیده  است.

 امنیت ملیریاست 

 ولایت کندز
ه استعمال تذکر

 تزویری
 8 سه نفر مظنونین

 

احل قضیه متذکره غرض تکمیل مر

( مورخ 2317کشفی ذریعه مکتوب )

ت به ریاست محترم امنی 22/8/1337

 ملی ارسال گردیده است.

ه نصب استیکر ها از یک سایت دور دست ک

( کیلو متر از محل سکونت شان 21حدود )

ابات دارد است امکان تقلب در انتخفاصله داشته 

.که اکنون تحت بررسی این اداره قرار دارد  

 ریاست امنیت ملی

 ولایت کندز

کر استعمال استی

های جعلی در 

.تذکره های شان  

نفر مظنون 18  3 

 

( مورخ 72اوراق قضیه قرار فیصله )

دیوان امنیت عامه  11/3/1337

ه مدت محکمه ابتدائیه مرکز کندز ب

ته ماه حبس طوریکه حبس گذش( 3)

دار حکم تنفیذی و متباقی تعلیقی اص

نموده و یک سیت مبایل و سیم 

 کارت مصادره گردیده است.

ق ارنوال موظف مطابڅبنابر قناعت 

شورای عالی  23/3/1335(8مصوبه )

یده ارنوالی نهائی و قطعی گردڅلوی 

 است.

 25/7/1337(1528اوراق متذکره ذریعه صادره )

رض ریاست محترم امنیت ملی ولایت  کندز غ

ده تحقیق و بررسی به این اداره توصل ورزی

تهامنامه است که بعداز اکمال تحقیق و ترتیب ا

غرض تعقیب  3/8/1337(2271ذریعه صادره )

نیت عامه ارنوالی محترم ابتدائیه امڅبه محکمه به 

است. محول گردیده  

 ریاست امنیت ملی

 ولایت کندز

 فریبکاری در

کمپاین های 

 انتخاباتی

ت کندز 11 یک نفر مظنون
 ولای

( تن از کارمندان کمیسیون انتخابات ولایت کندز که گویا در 25آمریت دارالانشآ کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کندز شهرت تعداد ) 18/11/1337(312همچنان ضم صادره )

دارد. نفری این اداره قرار اکنون تحت کار هیئت سه ه این اداره معرفی گردیده که همغرض تحقیق وبررسی ب اندتقلبات انتخاباتی ذیدخل بوده   
11 

اتکمیسیون انتخاب مغشوش ساختن اذهان عامه نامبرده تحت جلب قرار دارد.   12 یک نفر مظنون جرم انتخاباتی 

ت هلمند
 ولای



 

( مورخ 31به اساس فیصله نمبر )

ه محکمه محترم ابتدائی 11/5/1337

اه شهری پکتیا به مدت چهار چهار  م

تن  بر آن یکحبس تنفیذی وعلاوه 

( هزار افغانی جریمه 35آنها را به )

 نقدی محکوم نموده است.

د نموده محکمه استیناف فیصله را تای

 است.

 
ت ریاست محترم امنی

 ملی پکتیکا

ی جرایم انتخابات

  وتزویر تذکره
 13 سه نفر مظنون

ت پکتیکا
 ولای

 

( مورخ 38به اساس فیصله نمبر )

 محکمه محترم ابتدائیه 5/7/1337

حبس  شهری پکتیکا به مدت سه سال

 تعلیقی محکوم نموده است.

 
ت ریاست محترم امنی

 ملی پکتیکا

 جرم انتخاباتی

ر )ثبت نمودن غی

ها( قانونی تذکره  

 14 یک نفر مظنون

 

( مورخ 27بر اساس فیصله نمبر )

ه محکمه محترم ابتدائی 13/2/1337

کماه شهری پکتیکا به یکسال و ی

اساس  شد. و بهحبس تنفیذی محکوم 

است. قناعت طرفین قضیه قطعی شده  

 
ت ریاست محترم امنی

 ملی پکتیکا

 جرم انتخاباتی

ر )ثبت نمودن غی

ها( قانونی تذکره  

 15 یک نفر مظنون

 

ه یک تن از مظنونین  در ارتباط ب

ه به قضیه فوق بر اساس حکم محکم

تن  مدت سه سال حبس تعلیقی ویک

قی  دیگر به مدت دو سال حبس تعلی

 محکوم به مجازات گردیده اند. 

 
ت ریاست محترم امنی

 ملی پکتیکا

 جرم انتخاباتی

ر )ثبت نمودن غی

ها( قانونی تذکره  

 12 دو نفر مظنون

ت پکتیکا
 ولای

 

هر  بر اساس حکم محکمه استیناف

 واحد شان به مدت سه سه سال حبس

دیده تعلیقی محکوم به مجازات  گرد

 اند.

 
ت ریاست محترم امنی

 ملی پکتیکا

و  جرم انتخاباتی

اتزویر تذکره ه  
 17 دو نفر مظنون



 
ه قرار مبنی بر حفظ صادر گردید

  است

ل کمیسیون مستق

ایات رسیدگی به شک

 انتخاباتی

تخلفات 

 انتخاباتی
نفر مظنون 3  18 

 

مع قضیه مربوطه به کمیسیون س

ال شکایات غرض اتخاذ تصمیم ارس

 شده است.

 

ل کمیسیون مستق

ایات رسیدگی به شک

 انتخاباتی

تخلفات 

 انتخاباتی
 13 دو نفر مظنون

 

امه در مورد یک تن از مظنونین اتهامن

غرض اصدار حکم ترتیب محول 

 گردیده است و درمحکمه مربوطه 

 قسمت متباقی اشخاص  قرار عدم

لزوم اقامه دعوی  صادر گردیده 

 است

 
 ریاست امنیت ملی

 ولایت پکتیکا
نفر مظنون قضیه7 تزویر تذکره  21 



 

اوراق قضیه اسامیان درج جدول هذا 

 بعد از ترتیب اتهام نامه و صورت

دعوی غرض حل و فصل شرعی و 

قانونی محول دیوان امنیت عامه 

ریاست محترم محکمه شهری 

گردیده که دیوان مذکور ذریعۀ 

 22/3/37( مؤرخ 51فیصله خط نبمر )

تن آنها  3خویش درمورد اسامی 

کره ذازاینکه سن موصوفان نظر به ت

سالقرار داشت  18تابعیت زیر سن 

ارنوالی  حل حومجرا و اوراق قضیه م

ن و منع خشونت علیه زنا صیاختصا

تخلفات ارسال شدو در زمینه از 

قات ان وابعاد دوسیه  تحقیگنامبرده 

 مریت سارنوالیآهمه جانبه ازطرف 

 3 تخلفات اطفال صورت میگرد . و

اسناد را در قضیه استفاده ازتن دیگر 

(  437( ماده )3ویر ی طبق فقره )زت

کود  72کود جزا  با رعایت ماده 

 مذکور  به یکسال و شش ماه حبس

و  تنفیذی محکوم به مجازات نموده

زا موقتا به ج( کود 115طبق ماده )

دند.کفالت بالمال از جبس رها گردی  

ه در روز انتخابات ولسی جرگ 28/7/37به تاریخ 

ا با درج جدول هذ به تعداد شش نفرکه اسامیان

استفاده از تذکره های تزویری درسایت 

انتخاباتی غرض رای دهی آمده که بعد از 

دیده اند.شناسایی و توسط پولیس گرفتار گر  

ت قومندانی امنیه ولای

 لوگر
نفر مظنون 2 تزویر تذکره  21 

ت لوگر
 ولای



 

زییات دوسیه نسبتی با در نظرداشت ج

 ئه شده فعلن تحت جلب آمریتاار

ارند تحقیق جرایم این ریاست قرار د

 که تا الحال اسامیان مذکور غرض

یده تحقیق به این اداره حاضر نگرد

 اند.

 زایشاسامیان مندرج جدول هذا طبق گ

ولایت لوگر  کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

ده اند. متهم به ارتکاب جرایم انتخاباتی گردی

ورت طورکه در بعضی از مراکز انتخاباتی ص

ای دهی نگرفته است و با اینکه اشخاص برای ر

حاضر نشده اند ولی صندوق ها از آرا مملو 

( مؤرخ 33گردیده است که موضوع ذریعۀ )

ه داره مواصلت ورزیده است کبه این ا 31/8/37

 4/3/1337( مؤرخ 1328ذریعۀ مکتوب شماره )

 خویش عنوانی دفتر کمیسیون شکایات

عزام انتخاباتی ولایت لوگر خواهان معرفی و ا

اشخاص مذکور غرض تحقیق به این اداره 

( 1331شدیم. همچنان ذریعۀ مکتوب نمبر )

خویش به قومندانی امنیه  4/3/1337مورخ 

گر اشخاص مذکور را تحت جلب ولایت لو

قرار داده ایم و همچنان ذریعۀ استعلام نمبر 

خویش عنوانی دفتر  25/11/37( مؤرخ 1221)

ر چنین محترم کمیسیون انتخابات ولایت لوگ

ی که نگاشته ایم که اشخاص مذکور در صورت

اداره  کارمندان شما باشند جهت تحقیق به این

ب ریعۀ مکتومعرفی و اعزام بدارید. هم چنان ذ

خویش به دفتر  11/11/3( مؤرخ 1252شماره )

ساختیم  کمیسیون انتخابات ولایت لوگر واضح

دان که اشخاص مذکور را در صورتی که کارمن

ام دایمی تان باشند هرچه عاجل به این اداره اعز

وده بدارید و در صورتی که کارمند موقتی ب

ه باشند شهرت مکمل شان را ارسال بدارید ک

ص مندرج جدول هذا تا الحال حاضر اشخا

.نشنده اند  31/1137به اساس فیصلۀ مؤرخ  

باتوجه به  کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی

ای محل اسناد و مدارک اثباتیه حکم بر ابطال آر

مدیرعمومی 

ایات رسیدگی به شک

و  اعتراضات 

ون انخاباتی کمیسی

مستقل شکایات 

 انتخاباتی.

یر وارد کردن تغی

درفورم های 

 نتایج

نفر مظنو نین  11  22 

ت لوگر
 ولای



 
حاله فیصله شرعی به محکمه ا غرض

 گردیده است

( قطعه تذکره تزویری 478بالفعل حین انتقال )

از  ( قطعه آن نصب  استیکر شده33که تعداد )

تار شده بازار صیاد مرکز و ولایت کاپیسا گرف

 است.

جرایم سنگین 

 وزارت امور داخله
ت کاپیسا 23 یک نفر مظنون تزویر تذکره

 ولای

 
های  با وجود جلب مظنونین تا اکنون

 متعدد حاضر نگردیده اند

( رای 413( رای بوده به )2تعداد رای معتبر )

رفته استافزایش یافته است که تقلب صورت گ  

ات کمیسیون شکای

 انتخاباتی ولایت

 کاپیسا

تقلب در 

 انتخابات
 24 سه نفر مظنون

 

 به اساس حکم محکمه ابتدائیه

 اشخاص نامبرده محکوم به حبس

ه کهحبس گذشته شان ب گردیده

ال حالت آن ها کافی و به مدت سه س

فعلاً  حبس تعلیقی محکوم گردیده و

اشد.دوسیه در محکمه استیناف میب  

تخاباتتزویر تذکره و اشتراک غیر قانونی در ان  

  

کمیسیون سمع 

 شکایات انتخابات

  

 تزویر تذکره

  
نفر مظنون  21  25  

ت نیمروز
 ولای

 

 استینافبر اساس حکم محکمه 

اه موصوف به مدت یک سال و یکم

 حبس تنفیذی محکوم به مجازات

 گردیده  است.

با  اشتراک غیر قانونی در پروسه انتخابات

 استفاده از تذکره تزویری

ات کمیسیون شکای

 انتخابات
 یک نفر مظنون تزویر تذکره

22 

ت نیمروز
 ولای

 

 بر اساس حکم محکمه استیناف

شده موصوف بری الذمه شناخته 

 است.

با  اشتراک غیر قانونی در پروسه انتخابات

 استفاده از تذکره تزویری

ات کمیسیون شکای

 انتخابات
 یک نفر مظنون تزویر تذکره

 

 بر اساس حکم محکمه استیناف

فی و حبس گذشته به حالت شان کا

کوم به مدت دوسال حبس تعلیقی مح

 به مجازات گردیده است.

با  پروسه انتخاباتاشتراک غیر قانونی در 

 استفاده از تذکره تزویری

ات کمیسیون شکای

 انتخابات
نفر مظنون 2 تزویر تذکره  



 

 بر اساس حکم محکمه استیناف

فی و حبس گذشته به حالت شان کا

کوم تعلیقی محبه مدت دوسال حبس 

 به مجازات گردیده اند.

با  اشتراک غیر قانونی در پروسه انتخابات

تزویری استفاده از تذکره  

ات کمیسیون شکای

 انتخابات
نفر مظنون2 تزویر تذکره  

 

( مورخ 1345قضیه ذریعه صادره )

به کمیسیون سمع  11/8/1337

تفکیک  شکایات انتخاباتی مبنی  بر

 جرایم و تخطی انتخاباتی محول

 گردیده که تا هنوز معلومات ارائه

 نشده  است.

جلد استیکر انتخاباتی 311سرقت  امنیت ملیریاست    
سرقت مواد 

 اساس
نفر مظنون 3  27 

ت بدخشان
 ولای

 

( مورخ 21قرار فیصله خط )

( 2یک نفر به مدت )  28/3/1337

سال حبس  تنفیذی محکوم به 

 مجازات گردیده  و دوسیۀ یک تن

پس از ترتیب اتهام نامه  محول 

آن  محکمه گردیده و یک تن دیگر

 تحت جلب قرار دارد.

تذکره استکر شده( جلد 312انتقال )  ریاست امنیت ملی 

( جلد 312انتقال )

ر تذکره استک

 شده 

نفر مظنون3  28 

 

(مورخ 1345ذریعه صادره )

مع به کمیسیون محترم س 11/8/1337

فکیک شکایات انتخاباتی مبنی بر ت

 جرایم و تخطی انتخاباتی طالب

ت معلومات گردیدیم تا هنوز معلوما

 ارائه نشده است.

مردم محل برای رای دادن به مجبور نمودن 

 کاندید مشخص

 ریاست کمیسیون

 شکایات انتخابات

شکایات 

 انتخاباتی
 23 دو نفر مظنون 



 

( مورخ 238ذریعه صادره )

ات کمیسیون سمع شکای 17/3/1337

معلومات داده اند: که اشخاص 

ده نامبرده کدام جرمی را متقبل نش

 اند.

 پنهان و سرقت نمودن برگه های رای دهی
 ریاست کمیسیون

 شکایات انتخابات

پنهان و سرقت 

 نمودن برگه های

 رای دهی 

 31 دو نفر مظنون

 تحت جلب قرار دارد 
مجبور نمودن مردم محل برای رای دادن  به 

 کاندید مشخص

 ریاست کمیسیون

 شکایات انتخابات

مجبور نمودن 

مردم محل برای 

رای دادن  به 

 کاندید مشخص

 31 یک نفر مظنون 

 

( مورخ 122قرار فیصله خط نمبر )

به یک سال و شش ماه  15/11/1337

 حبس تعلیقی محکوم گردیده و

یناف قضیه تحت بررسی محکمه است

 قرار دارد.

ارنوالی یفتلڅ تشدد و برهم زدن پروسه انتخابات  

تشدد و برهم 

زدن پروسه 

 انتخابات

نفر مظنون 2  32 

 

( مؤرخ 43بالاثر فیصله نمبر)

به دیوان امنیت عامه  2/2/1337

ن محکمه محترم شهری پروان یک ت

بس برائت و دوتن دیگری شان به ح

ند.تعلیقی محکوم به جزا گردیده ا  

حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف 

علی ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های ج

 گرفتار شده است.

آمریت عمومی 

 تحقیق جرایم.

جعل و تزویر 

 تذکره
نفر مظنون 3  33 

ت پروان
 ولای

 

 4/237( مورخ41بالاثر فیصله نمبر)

دیوان امنیت عامه محکمه محترم 

 شهری پروان، به مدت شش ماه حبس

ند.تعلیقی محکوم به جزا گردیده ا  

حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف 

علی ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های ج

 گرفتار شده است.

آمریت عمومی 

 تحقیق جرایم.

جعل و تزویر 

 تذکره
تن مظنون 2  34 

 

 7/72/37( مورخ 44بالاثر فیصله نمبر )

دیوان امنیت عامه محکمه محترم 

ل شهری پروان نامبرده برائت حاص

 نموده است.

حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف 

علی ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های ج

 گرفتار شده است.

آمریت عمومی 

 تحقیق جرایم.

جعل و تزویر 

 تذکره

 یک نفر مظنون

 
35 



 

حفظ  اوراق قضیۀ بعد از قرار  مبنی بر

 12/5/37( مورخ /324اوراق ذریعۀ )

غرض حفظ نگهداری به آرشیف 

 محترم تخنیکی ارسال شد.

حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف 

علی ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های ج

 گرفتار شده است.

ت امنیریاست محترم 

 ملی ولایت پروان.

جعل و تزویر 

 تذکره
 32 یک نفر مظنون

 

 اوراق دوسیۀ تحت بررسی آمریت

عمومی تحقیق جرایم ریاست 

قرار  حارنوالی استیناف ولایت پروان

 دارد.

 

کز تعداد اشخاص باکارت های تقلبی وارد مر

 رای دهی شدند وبه مردم مزاحمت ایجاد 

 کاندید مشخصبرای رأی دادن به کردند و 

 تهدید می نمودند.

مدیریت عمومی 

مالی و اداری آمریت 

داراالانشا ولایت 

 پروان.

تزویر کارت 

 هویت
 37 یک نفر مظنون

 

قات تحقی یک تن از مظنونیندر مورد 

تی اکمال و قضیه تحت دوران محکما

و نفر قرار گرفته است  و به ارتباط د

 دیگر بدلیل عدم احضار شان قرار

 تعویق صادر شده است.

افراد متذکره به جرم عدم رعایت اصول و 

ع کاندیدای قوانین انتخاباتی و استعمال آراء به نف

معرفی  مشخص غرض تعقیب عدلی به اینریاست

ند.اگردیده   

 مقام ولایت فراه
مداخله در روند 

 انتخابات
نفر مظنون 3  38 

ت فراه
 ولای

 
در مورد از مقام عالی لوی حارنوالی 

.ه ایم.طالب هدایت شد  

ایات براساس تصمیم کمیسیون محترم شک

دان جهت انتخاباتی ولایت فراه پنج تن از کاندی

نامه  تعقیب عدلی معرفی شدند اما بعداً ذریعه

و تعقیب عدلی اشخاص متذکره را لغرسمی 

 کرد.

ات کمیسیون شکای

لایت انتخاباتی مقیم و

 فراه

یون تصمیم کمیس

سمع شکایات 

 نی برانتخاباتی مب

تعقیب عدلی 

 کاندیدان

نفر مظنون 5  33 

 

ت جلب در ارتباط به قضیه یکتن تح

قرار دارد و  یک تن دیگر تحت 

تند تضمین میباشد و نیز  غرض مس

انه به فوق مکاتیب جدا گ سازی قضیه

لی قوماندانی امنیه و ریاست امنیت م

ه صادر گردیده است وتحقیقات ب

 صورت جدی در حال انجام است.

خاباتی به اساس شکایت  کمسیون شکایات انت

مبنی دخالت در روند رای دهی ذریعه صادره 

به این اداره مواصلت  17/8/1337( 124)

 ورزیده است.

 کمسیون شکایات

خاباتیانت  

مداخله در 

 انتخابات
نفر مظنون 2  41 

ت سرپل
 ولای



 

ی در ارتباط به قضیه فوق جلب ها

است متعدد عنوانی قوماندانی امنیه وری

ن امنیت ملی غرض دستگیر عاملی

 قضیه اصدار یافته است و فعلاً

ه فوق تحقیقات جدید در قسمت قضی

 جریان دارد.

لایت وبه اساس شکایت یکی از نامزد وکیلان 

سه سرپل مبنی بر تهدید به انصراف از پرو

متذکره  انتخابات علیه  برخی از کاندیدن،قضیه

کمسیون  21/3/1337( 223ذریعه صادره )

ورزیده  شکایات انتخاباتی به این اداره مواصلت

 است.

 کمسیون شکایات

 انتخاباتی
نفر مظنون 3 جرم انتخاباتی  41 

 تحت جلب قرار دارد. 

روز رای دهی یک تن  1337میزان  28در روز 

 مربوطدر محل رای دهی از حضور مسلح افراد 

بود  در حال فیلم برداری به یکی از کاندیدان

وی را مودر لت و کوب  واکنش نشان داده و 

 قرار داده است. قضیه متذکره ذریعه صادره

اتی کمسیون شکایات انتخاب 12/3/1337( 213)

لت ورزیده است.به این اداره مواص  

 کمسیون شکایات

 انتخاباتی
 42 یک  نفر مظنون جرم انتخاباتی

 

 بر اساس حکم محکمه اسیتناف

 اشخاص شامل قضیه فوق برائت

 حاصل نموده اند .

ی از قضیه تزویر مکتوب مبنی بر حذف یک

لایت کاندیدان ولسی جرگه حوزه انتخاباتی و

کمسیون  11/8/1337( 148سرپل ذریعه صادره )

.شکایات انتخاباتی مواصلت ورزیده است  

 کمسیون شکایات

 انتخاباتی
نفر مظنون 3 تزویر مکتوب  43 

 

ماه  3قضیه  نهایی شده  و هریک به  

شده  حبس تعلیقی محکوم به مجازات

 اند.

اداره  قضیه از طریق ریاست امنیت ملی به این

ایات مواصلت ورزیده موضوع به کمسیون شک

راجع ساخته شده که، آیا جرم انتخاباتی 

اره دوسیه انتخاباتی است یا خیر  و کمسیون دوب

جهت پیگرد عدلی   14/5/1337( 43را ذریعه )

 مظنونین به این اداره ارسال نموده. است.

 ریاست امنیت ملی

شروع به  

استعمال رای 

بجای شخص 

 دیگر

نفر مظنون 2  44 

قرار دارد. تحت جلبمتهم    

 نفع کاندیدمشخص درج جدول رای را  به143

رای حقیقی 1نموده درحالیکه کاندیدموردنظر

است. داشته  

 کمیسون شکایات

 اتخاباتی

ع ازدیاد رای به نف

 کاندیدمشخص
 45 یک نفر مظنون

ب
ت فاریا

 ولای



قرار دارد. تحت جلبقضیه    

به جدول  رای را از   کاندیدمشخص کم و31

اضافه  رای به نفع کاندیددیگر  نتایج معامله و

 نموده است

 کمیسون شکایات

 اتخاباتی

ع ازدیاد رای به نف

 کاندید مشخص

وکم نمودن رای 

 ازکاندیدمخالف

 موصوف

 42 یک نفر مظنون

قرار دارد. تحت جلبقضیه    

صار ازاثر اطلاعیه محاسن سفیدان ولسوالی قی

 رای به نفع کاندیدان مشخص خرید وفروش

 میگردد.

کمیسون مستقل 

یانتخاباتشکایات   

خریدوفروش 

 رای

کمیسون کارمندان 

ابانتخابات ولایت فاری  
47 

قرار دارد. تحت جلبمتهم    

ه وی کمدیرسایت مرکز خانچارباغ ادعامینماید 

لت وکوب نموده تن از کاندیدان 3 ناطرین را 

 اند.

 کمیسون شکایات

 اتخاباتی

لت وکوب 

 مدیرسایت
نفر مظنون 3  48 

قرار دارد. تحت جلبمتهمین    

ه محاسن سفیدان ولسوالی قیصار ادعادارند ک

رای مردم را به نفع  اشخاص وافراد

 کاندیدمشخص خریدنموده اند.

 کمیسون شکایات

 انتخابابی

خرید وفروش 

 رای
نفر مظنون2  43 

تحت جلبمتهمین    
لت وکوب پولیس محل رای دهی ولسوالی 

کاندیدان قیصار ازجانب هوادارن   

 شکایاتکمیسون 

 انتخاباتی
نفرمظنون 2  لت وکوب  51 

قرار دارد. تحت جلبمتهم    

ذکره ت استفاده از انتخابات با درروز  یک تن

است ویری به نفع کاندید مورد نظرش میخوزت

توسط مسوولین که  رای استعمال نماید 

.انتخابات دستگیر گردیده است  

 کمیسون شکایات

 انتخاباتی

ره استفاده ازتذک

ویریزت  
 51 یک نفر مظنون

قرار دارد. تحت جلبمتهمین    

الی درروز انتخابات درقریه دهندره ولسو دو تن

امی پشتونکوت با استفاده ازتجهیزات نظ

دید زور به نفع کانه رای مردم را ب ندمیخواست

 مشخص به صندوق ها بریزند

 کمیسون شکایات

 انتخاباتی

 برهم زدن جریان

 انتخابات
نفر مظنون 2  52 



 

یابی بعداز تحلیل وارز قضایای فوق

 تولای استیناف ارنوالیڅریاست 

 یکتحر اسباب  عدم بنابر  فاریاب

 عنوانی رسمی مکتوب طی دعوی

اباتی شکایات انتخ سمع کمیسیون

گردیده است.فاریاب ارسال   

نموده است. بالای کاندیدان ادعا  یک تن   

ل کمیسیون مستق

تی شکایات  انتخابا

فاریابولایت   

 53 یک نفر مظنون 
ب

ت فاریا
 ولای

 ادعاعلیه یک تن از نامزدان یکی از خانم ها 

 نموده است.

ل کمیسیون مستق

تی شکایات  انتخابا

 ولایت فاریاب

 54 یک نفر مظنون 

 ا نمودهبالای مسئولین فوق ادع یکتن از نامزدان 

 است.

ل کمیسیون مستق

تی شکایات  انتخابا

 ولایت فاریاب

 
مسئولین محلات رای 

 55 دهی و اربکی ها

 ا نمودهبالای مسئولین فوق ادع یکتن از نامزدان 

 است.

ل کمیسیون مستق

تی شکایات  انتخابا

 ولایت فاریاب

 

مسئولین محلات رای 

دهی و اربکی های 

 ولسوالی

52 

 ا نمودهبالای مسئولین فوق ادع یکتن از نامزدان 

 است.

ل کمیسیون مستق

تی شکایات  انتخابا

 ولایت فاریاب

 
مسئولین محلات رای 

 57 دهی ولسوالی اندخوی

 ا نمودهبالای مسئولین فوق ادع یکتن از نامزدان 

 است.

ل کمیسیون مستق

تی شکایات  انتخابا

 ولایت فاریاب

 58 یک نفر مظنون 

 

تحت 13/3/1337مورخ  1732ذریعه 

ه جلب قرارگرفته ،قوماندانی امنی

ولایت بامیان طی صادره 

نگاشته  5/11/1337مورخ 333نمبر

 فعلا دربامیان حضور ندارد وتحت

د.جلب قرار دار  

 کتن ازکمسیون شکایات انتخاباتی بامیان ی

ریمه به دلیل تمرد ازجرا کاندیدان ولسی جرگه 

است. نموده معرفی ارنوالیڅنقدی به   

ات کمیسیون شکای

 انتخاباتی ولایت

 بامیان 

ازپرداخت تمرد 

( 15111جریمه )

 افغانی

 53 یک نفر مظنون

ت بامیان
 ولای



 

 3/3/1337مورخ 1717ذریعه 

تحت جلب  3/11/1337مورخ 2314و

 811عه قرار گرفته وقوماندنی امنیه ذری

نگاشته اند که  13/11/1337مورخ 

 11/3/1337مورخ 234ذریعه مکاتیب 

مورخ 721و 22/3/1337مورخ 278و

مورخ  811و 2/11/1337

به ولسوالی کهمرد  21/11/1337

 تحت جلب قرار گرفته تاکنون

 حاضرنگردیده اند .

ای ر مرکز بخاطر لت وکوبی مدیرمظنونین 

بلغ هریک م کهمرد، دهی دشت سفید ولسوالی 

 محکوم به مجازات افغانی جریمه نقدی31111

 گردیده اند.

// 

 رمدیلت وکوبی 

مرکز رای دهی 

 ولسوالی کهمرد

 ولایت بامیان .

نفر مظنون2  21 

   
رار ارنوالی قحمتخلفین تحت جلب 

 دارد

 در اثر باز شماری صندوق رای دهی ولسوالی

رای باطل به  233قرقین  ولایت جوزجان بتعداد 

 رددګصندوق دریافت میاز  نفع یک کاندید 

دون مسولیت اشخاص متذکره ب به قضیه که

 هک رددګمتخلفین به این ثارنوالی راجع می

 وزجانج امنیه قوماندانی عنوانی متخلفین جلب

 رمذکو متخلفین الحال تا اما ردیدهګ صادر

اند. ردیدهګارنوالی نح حاضر  

ریاست کمیسون 

ی شکایات انتخابات

 ولایت جوزجان

 233موجودیت 

رای تقلبی در 

 صندوق

وننفر مظن 2  21 

ت جوزجان
 ولای

 

 بعداز ترتیب صورت دعوی غرض

اصدار حکم شرعی محول محکمه 

است. ابتدائیه شهری  گردیز گردیده  

در صندوق  13/4/1337بر 12مظنونین در لیل 

های دو حوزه خرلوتی و حسن الکده را 

ند.شکستانده  و نام تزویر  و  تقلب نموده ا  

ایمآمریت تحقیق جر  

در  تزویر و تقلب

 ثبت اسناد رای

 دهند گان

نفر مظنون 3  22 

ت پکتیا
 ولای

 

 بعداز ترتیب صورت دعوی غرض

اصدار حکم شرعی محول محکمه 

است ابتدائیه شهری  گردیز گردیده  

ب ظ  3:11حوالی ساعت  28/7/1337بتاریخ 

والی در یک گذمه مشترک قوماندانی امنیه ولس

 ( جلد82احمد آیاد از نزد متهم قضیه بتعداد )

مده است.تذکره تابعیت اناثیه تزویری بدست آ  

ایم آمریت تحقیق جر  
تخلفات در 

 انتخابات
 23 یک نفر مظنون



 

 بعداز ترتیب صورت دعوی غرض

اصدار حکم شرعی محول محکمه 

است. ابتدائیه شهری  گردیز گردیده  

عداد مظنونین قبل از اینکه بت 28/7/1337بتاریخ 

فع تزویری را به ن( جلد تذکره تابعیت 378)

استعمال نماید  1337یکی از  کاندیدای سال 

ردیده است.توسط امنیت ملی بالفعل دستگیر  گ  

ایم آمریت تحقیق جر  
تزویر تذکره 

 تابعیت
نفر مظنون 2  24 

 

 12/4/1337مورخ 47طی فیصله نمبر 

 دیوان امنیت شهری دو تن  را بمدت

ذی سه سه سال و یکماه حبس تنفی

لذمه یک تن دیگر را  بری امحکوم و 

د.اوراق  محول محکمه استناف کردی  

نامه هیت تحقیق بعد ازاکمال تحقیقات اتهام

 ترتیب  و محول سارنوالی امنیت عامه غرض

 ترتیب صورت دعوا ارسال نموده است .

 امنیت ملی
 318گرفتاری 

 قطعه تذکره 
نفر مظنون 3  25 

ت لغمان
 ولاب

 
ردیده گفیصله صورت گرفته قطعی 

 است .

ور ت بعد از تحقیقات و ترتیب اتهامنامه و ص

 دعوا محول محکمه کردیده است .
ه قطعه تذکر 21 امنیت ملی  22 یک نفر مظنون 

 

ردیده فیصله صورت گرفته قطعی ک

 است .

 

 

 

 

 

 

 

 امنیت ملی تحقیقات قضیه ادامه دارد .
 استعمال رای با

 سند تذویری 
نفر مظنون7  27 

 
ه محکمه امنیت عامه ابتدای فعلا در

 شهری میباشد .

نامه و تحقیقات قضیه مکمل  در ترتیب  اتهام

 صورت دعا محول محکمه گردیده .
 امنیت ملی

ر بر تشدد به منظو

  هم زدن انتخابات
نفر مظنون 2  28 

 
یه فعلآ در محکمه امنیت عامه ابتدا

 شهری میباشد .

نامه  و تحقیقات قضیه  مکمل در ترتیب  اتهام

 صورت دعوا  محول محکمه گردیده 
ر نصب استیک امنیت ملی نفر مظنون 3   23 



 

هر  بر اساس حکم محکمه  ابتدائیه

واحد شان به مد ت سه ماه حبس 

د تعلیقی محکوم به مجازات گردی

یناف وبنابر عدم قناعت به محکمه است

 محول گریده است

نفر مظرنون 3 تزویر تذکره  قوماندانی امنیه   71 
ت کندهار

 ولای

 

هر  بر اساس حکم محکمه  ابتدائیه

سال حبس  2واحد شان به مدت 

د و تعلیقی محکوم به مجازات گردی

ه .دوسیه نیز قطعیت حاصل گرید  

 71 یک نفر مظنون  قوماندانی امنیه 

 تحت جلب قرار دارد. 
ه در تیراندازی و مداخلمظنونان حین انتخابات 

 امور رای دهی نموده است.

ات کمیسیون شکای

 انتخاباتی بلخ
یجرایم انتخابات نفر مظنون2   72 

ت بلخ
 ولای

 

هری بر اساس حکم محکمه ابتدائیه ش

دت یک تن بری الذمه و متباقی به م

وم چهار چهار ماه حبس تنفیذی محک

 به مجازات گردیدند و نیز محکمه

یه در نموده است. دوساستیناف تآئید 

 مرحله استینافی قرار دارد.

 
یت قوماندانی امنیه ولا

 بلخ

تزویر تذکره 

 تابعیت
نفر مظنون 8  73 

نفر مظنون 3 تذویر تذکره    تحت جلب قرار دارد.   74 

 

ن بر اساس فیصله های محاک یک ت

ک سال حبس تنفیذی   و ی 5به مدت 

اه تن دیگر آن به یک سال و شش م

 تعلیقی محکوم به مجازاتحبس 

گردیده اند و نیز قطعیت حاصل 

 نموده است.

جلد تذکره تزویری را  53مظنونین به تعداد 

تفاده و بمنظور استفاده  از آنها  در انتخابات  اس

همه جانبه  دستگیر  گردیدند که بعداز تحقیقات

 دوسیه فوق محول محکمه گردیده است.

نفر مظنون 2 تزویر تذکره قوماندانی امنیه  75 

ت
ت هرا

 ولای



 

ار بر اساس حکم محکمه در قبل چه

تن به مدت یک سال و یک ماه 

ن حبس تنفیذی و در قبال یک ت

دیگر از آنان به مدت یک سال و 

حکوم یک ماه حبس تنفیذی غیابی م

یت به مجازات گردیدند و دوسیه قطع

 حاصل نموده است

راک مظنونین تذکره های تزویری را غرض اشت

کی از پروسه انتخابات پارلمانی با همکاری ی در

.کاندیدان ولسی جرگه  استفاده نموده اند  

نفر مظنون 5 تزویر تذکره قوماندانی امنیه  72 

 

ای در ارتباط به قضیه فوق  جلب ه

ا متعدد صادر  گردیده است ولی ت

 کنون دستگیر نگردیده است.

رین مظنون به شکل غیر قانونی در حضور ناط

ر فورم کمیسیون شکایات و ناطرین کاندیدان د

دان ( رای به نفع یکی از کاندی8نتایج به تعداد )

 تغیر آورده است.

 قوماندانی امنیه

وارد کردن رای 

به شکل غیر 

 قانونی

 77 یک نفر مظنون

ارد.دوسیه فوق تحت تحقیق قرار د   

 مردم هرات یکی از کاندیداندر اثر شکایت 

هرات  تخابات ولایتعلیه رئیس کمیسیون ان

ارنوالی څ، توهین و اطلاع کذب به مبنی بر دشنام

 هرات مواصلت ورزیده است.

ات کمیسیون شکای

 انتخاباتی

و توهین، دشنام و

 اطلاع کذب

خابات رئیس کمیسیون انت

هرات   
78 

 

جام غرض ان در ارتباط به قضیه فوق

 درنظر داشتدائیه و با تمراحل اب

ات تفاهمنامه به کمیسیون شکای

ت.انتخاباتی هرات ارسال گردیده اس  

ا تلف مظنون مواد مرتبط به جرایم انتخاباتی ر

ت وسرقت نموده بود که  توسط ریاست امنی

ی همه ملی دستگیر و غرض تحقیقات و بررس

ت. ارنوالی هرات مواصلت ورزیده اسڅجانبه به   

 ریاست امنیت ملی

 هرات

و سرقت  تلف

کردن مواد 

 انتخاباتی

 73 یک نفر  مظنون

 

به  بر اساس حکم محکمه استیناف

مدت یک سال و شش ماه حبس 

یده تنفیذی محکوم به مجازات گرد

 اند.

  مظنون حین استفاده ازتذکره های تزویری

 دستگیر گردیده است.
 81 یک نفر مظنون تزویر تذکره قوماندانی امنیه

 
 رها گردیه موصوف  تحت ضمانت

ارد .تحقیقات  درمورد قضیه جریان د  

از طرف مدیریت امنیت ملی 28/7/37بتاریخ 

یر  ننگرهار به جرم استعمال رای جعلی دستک

 گردیده است. 

رامنیت ملی ننگرها  
رای  13استعمال 

 جعلی 
 81 یک نفر مظنون

ت 
ولاب

 ننگرهار



 

  

 

 

مظنونین به اساس ضمانت رها و 

رار تقیق قجریان قضیه شان تحت 

 دارد.

مدیریت  31/7/37مورخ  1221ذریعه مکتوب 

ه جعلی جنایی ننگرهار به جرم استفاده از تذکر

 ورای توسط آن  دستگیر شده اند.

آمریت جنایی 

قوماندانی امنیه 

 ننگرهار

نفر 3  تذکره تزویری  82 

 

یق مظنون به اساس ضمانت رها و تحق

 در مورد جریان دارد .

 

ریاست  24/8/37مورخ  5221به اساس مکتوب 

رای به  27امنیت ملی به جرم اضافه کردن 

 کاندید مورد نظرت معرفی گردیده است.

 ریاست امنیت ملی

 ولایت ننگرهار 

ترتیب رأی 

جعلی به  نفع  

 کاندید

 83 یک نفر مظنون

 

توب صورت دعوا ترتیب و توسط مک

به سارنوالی امنیت  2831/12/8/37

  در محبس تحتعامه معرفی و متهم 

 نظارت قرار دارد .

م به اساس مکتوب مدیریت مبارزه با جرای

جنایی  قوماندانی ولایت ننگرهار  به جرم 

.ورق تذکره جعلی دستکیر شده است184  

مدیریت مباره با 

 جرایم جنایی

 ورق تذکره 184

 جعلی 
 84 یک نفر مظنون


