ادارۀ عالی لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان

شماره

گزارش و معلومات ازچگونگی اجراات درپیوند به قضایای مرتبط به جرایم انتخاباتی کابل 7931

مظنونین

نوع واقعه

والیت مربوطه

7

یک نفر مظنون

تقلب در
انتخابات

کابل

2

 2نفر مظنون

سرقت انتخاباتی

کاپیسا

9

 2نفر مظنون

جزئیات مختصرقضیه

به اساس شکایت عده از ناظرین کاندیدان ولس ی جرگه والیت کابل
 7931وگزارش قوماندانی تولی دوم پولیس باالی یک تن مبنی برتقلب در
آرای انتخاباتی به نفع یکی از کاندیدان به اسم شکیب فراهی واقع
سایت رای دهی لیسه عالی نادریه میباشد.

مرجع ارسال کننده
قضیه

ریاست حارنوالی
استیناف زون جنوب

نتیجه قضیه

احاله به کمیسیون سمع
شکایت انتخاباتی

دو تن یکعراده موتر نوع مازدا را توام با مواد انتخاباتی ازقبیل صندوق
واواراق رای دهی وسا یر مواد مربوطه اش از سایت انتحاباتی سرجوی
در برنامه مربوط ولسوالی کوهبند به هدایت کاندید مشخص به هدف
تقلب سرقت نموده قبل از رسیدن به هدف شان ازطرف نیروهای
امنیت ملی گرفتار میگردند مواد انتخاباتی به کمیسیون انتخابات
تسلیم داده شده موتر حامل سرقت در ریاست امنیت ملی توقف
میباشد ودو نفر مظنون تحت توقیف قرار دارد.

ریاست محترم
څارنوالی استیناف
والیت کاپیسا

ادعای یکی از
کاندیدان باالی دو
تن از ولسواالن در
والیت بدخشان

بدخشان

ادعای یکی از کاندیدان ولس ی جرگه از والیت بدخشان سال
7931باالی دو ولسوال مبنی برارسال مکتوب غیر موثق وکاذب مبنی به
داشتن افراد مسلح غیر مسول.

مراجعه به اداره عالی
لوی څارنوالی

اوراق قضیه ذریعه قرار
به ارگان های محل
ارسال شد

4

یک نفر مظنون

مطالبه رشوت

کابل

ادعای یکی از کاندیدان به مطالبه رشوت از سوی یکی از کارمند
کمیسیون شکایت انتخاباتی ازکا رمند مربوط به فوزیه کوفی به منظور
شمولیت در جدول نامزاد کاندیدان نهایی ولس ی جرگه .

داراالنشای ولس ی
جرگه

اوراق قضیه ذریعه قرار
به امنیت ملی ارسال
شده است .

5

 77نفر مظنون

استفاده ازتذکره
تزویری واستمال رای به
نفع یکی از کاندید
ولس ی جرگه والیت
کابل

کابل ناحیه 71

گرفتاری به تعداد 77تن ازسوی پولیس کابل بتاریخ 7931/1/23
ازسایت رای دهی فازاول شهرک اریا استفاده از تذکره تزویری واستعمال
رای به نفع یکی از کاندیدان ولس ی جرگه والیت کابل .

ریاست محترم
څارنوالی استیناف
زون شرق

قرار احاله به زون شرق
غرض اصالح واحضار
مظنون

6

یک نفر مظنون

استفاده از
یونینفورم نظامی

کابل حوزه اول

یک نفر ناظر یکی از کاندیدان ولس ی جرگه والیت کابل وانتحال القاب
ونصب فوتوی نظامی در کارت نظارت.

ریاست
څارنوالی
زون جنوب

محترم
استیناف

تحت کار

بعداز ترتیب اتهامنانه به
څارنوالی امنیت عامه

مرکزی محول گردیده
است .

ونصب عکس نظامی
در کارت .

1

دو نفر مظنون

2

 4نفر مظنون

تقلب انتخاباتی

3

یک نفر مظنون

شکایت توزیع تذکره
تزویری مع استیکر به
اتباع پاکستانی

71

یک نفر مظنون

تقلب

محترم
استیناف

گرفتاری درلیل ( 7931/1/ 22/21شب انتخابات ولس ی جرگه ) با 93
جلد تذکره حاوی استیکر انتخاباتی .

ریاست
څارنوالی
زون غرب

کابل

مسول سایت  12لیسه شهرک خراسان حوزه 76کابل اوراق رای دهی را
به صنف دیگر که محلی رای دهی نمیباشد انتقال وبه نفع یکی از
کاندیدان تقلب مینمود باالفعل توسط ناظرین وامنیت ملی گرفتار
وتحت توقیف قرار گرفته این وبقیه اشخاص متذکره از طرف امنیت
ملی قلمداد شده است.

ریاست
څارنوالی
زون شرق

ولسوالی سپیره وتنی
والیت خوست

توزیع ده هزار تذکره تابعیت مع استیکر در ولسوالی هتی سپیره وتنی
خوست به اتباع غرض استفاده در انتخابات ولس ی جرکه سال 7931
توسط یکی از کاندیدان ان والیت.

وزارت دولت در امور
پارلمانی –ریاست
دفتر نائیب اول ولس ی
جرگه

محترم
استیناف

درولسوالی بگرامی نسبت مشکالت انتخابات به روز دوم تمدید گردیده
در شهرک میرویس یک سایت برای کوچی ها تنظیم شده بود مدیر
سایت انتخاباتی مع دو نفر کارمند کمیسیون در اختبار یکی از کاندیدان
قرار دادشده بود تاصندوق ها را پر کنند با پنج صندوق رای دهی همراه
مواد حساس انتخاباتی گرفتار گردیده اند که در جمله سه صندوق به
نفع یکی از کاندیدان پر گردیده بود.

ریاست
څارنوالی
والیت کابل

استعمال آرای تقلبی
به نفع کاندید مورد
نظر

کابل ولسوالی پغمان

در تاریخ 7931/1/23حوالی ساعت 5صبح مسولین امنیتی حین پرکردن
صندوق ها مظنونین را گرفتار نموده است.

محترم
ریاست
څارنوالی استیناف
مرکزی والیت کابل

72

یک نفر مظنون

تهدید حین رای گیری

پکتیا

شکایت یکی از کاندیدان وکیل ولس ی جرگه مبنی بر تهدید حین
استعمال آرای روز انتخابات.

79

 5نفر مظنون

تزویرتذکره

74

 6نفر مظنون

77

دو نفر مظنون

تقلب انتخاباتی

څارنوالی
بگرامی

ولسوالی

محترم
استیناف

عریضه
شاکی

مستقیم

استیناف والیت کابل

تزویر تذکره قبل از برگزاری انتخابات غرض توزیع به مردم

ریاست
څارنوالی
والیت کابل

محترم
استیناف

لوگر

ذریعه مکتوب شماره ()7914ازریاست محترم څارنوالی والیت لوگر که
بعض ی شکایات در کمیسیون سمع شکایات ثبت شده بودکه گویا در
بعض ی مراکز انتخابات صورت نگرفته بود ولی بازهم صندوق ها از آرا
مملو گردیده است که غرض تحقیقات مزید به این ریاست ارسال شده
بود

ریاست
څارنوالی
والیت لوگر

محترم
استیناف

قراراحاله به زون شرق
درقسمت مسوول سایت
اتهامنانه ترتیب به
ریاست امنیت عامه
مرکزی ارسال گردیده
است وبقیه اشخاص
تحت جلب قراردارد
قرار احاله به څارنوالی
والیت خوست

قراراحاله به کمیسیون
شکایت انتخاباتی غرض
اکمال پروسه کشف

اتهامنامه ترتیب به
ریاست امنیت عامه
مرکزی ارسال گردیده
است
تحت کار
بدلیل عدم صالحیت
رسیده گی موضوع دوباره
به څارنوالی استیناف
والیت کابل احاله گردیده
است.

قرار احاله به ریاست
محترم څارنوالی استیناف
والیت لوگر

ذریعه صادره مکتوب نمبر ()737دفتر مشاوریت مشاور رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان در امور اقوام وقبایل پیرامون شکایت تعداداز فعالین مدنی.جوانان
ومتنفذ ین والیت هلمند مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی مورخ 22
میزان  7931آنوال غرض تحقیقات مزید ارسال است .

از طریق وزیر مشاور
مقام عالی ریاست
اسالمی
جمهوری
افغانستان در امور
اقوام وقبایل

تقلب در آرای
کاندیدان ووکیالی
پارلمان انتخاباتی

در چندوالیت

دوسیه ذریعه صادره نمبر ( )42435ریاست محترم ( )517امنیت ملی
اوراق قضیه تقلب در آرای کاندید ووکیالی پارلمان وولس ی جرگه به
مظنوئیت دو تن از کارمندان ثبت معلومات دیتا سنترغرض تحقیقات
مزید به این اداره مواصلت ورزیده است.

ریاست محترم
()517امنیت ملی

تحت کار

سوء استفاده از
صالحیت وظیفوی

کندز

انضمام مکتوب شماره ()2771ریاست محترم څارنوالی استیناف والیت
کندز وبه تاس ی از هدایت تلیفونی ریاست دفترمقام لوی څارنوالی .اوراق
قضیه سواستفاده از صالحیت وظیفوی به مظنونیت رئیس ویک تعداد
کارمندان دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل انتخابات غرض انجام
تحقیقات به این اداره مواصلت ورزیده است .

ریاست محترم
څارنوالی استیناف
والیت کندز

تحت کار

ادعای هیله مجتبی
باالی والی پکتیکا

پکتیکا

ذریعه صادره مکتوب نمبر()2321مورخ  7931/2/73ریاست امور
حقوقی تقنینی وقضایی معاونیت انسجام امور دولت ریاست محترم
عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان پیرامون
عریضه وادعای حیثیت علیه یکی از مسوولین درمورد نشر
تصایروویدیوهای شخص ی اش.

ریاست امورحقوقی
وقضایی
تقنینی
معاونیت انسجام
اموردولت.

73

تعداد از کارمندان کمیسیون انتخابات والیت هرات

ادعای یکی از کاندیدان
باالی تعداداز کارمندان
کمیسیون انتخاباتی هرات

هرات

ادعای یکی از کاندیدان باالی تعداداز کارمندان کمیسیون مستقل
انتخاباتی والیت هرات (بازشماری آرا اولیه غیابی)عین نتایج فاحش دارد
که نفع افراد مشخص تقلب صورت گرفته است.

امورپارلمانی

21

5تن مظنون

ادعای تقلب در آرای
انتخابات

فراه

باالثر صادره شماره ( )7632مورخ  7931/77/2مدیریت اداری
څارنوالی استیناف والیت فراه پیرامون قضیه جرایم انتخاباتی پنج تن از
کاندیدان انتخاباتی سال  7931ولس ی جرگه غرض تحقیق به این اداره
مواصلت ورزیده است.

څارنوالی
والیت فراه

27

یک نفر مظنون

نگهداری افراد و
اشخاص انتحاری در
منزل

بلخ

بالثر ورقه عرض یک تن مبنی انتقال و نگهداری افراد انتحاری
ببمنظور ترور ویی.

باالثر هدایت مقام
عالی لوی څارنوالی
ج.ا.ا

تحت کار

22

دو نفر مظنون

.اطالع دهنده کاذب

سمنگان

ورقه عرض یکی از وکالی والیت سمنگان باالی دو تن که فراد مسلح عیر
مسول داشته وافراد فوق الزکر اطالع دهنده کاذب میباشد مطابق
قانون مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

مطابق هدایت مقام
عالی

تحت کار

29

تعدادی از کارمندان کمیسیون انتخاباتی والیت بلخ

ادعا باالی کمیسون
محترم انتخاباتی
والیت بلخ

بلخ

ورقه عرض عریضه نامزادن و وکیالن متعرض از والیت بلخ که از اعالن
نتایج ابتدائی انتخابات پارالمانی مورخ  22میزان  7931شاکی از تقلب
گسترده بوده ذریعه عریضه به مقام محترم عالی لوی حارنوالی جمهوری
اسالمی افغانستان طی عرض خویش خواهان بررس ی شده اند.

به اساس ورقه عرض
متعرضان ونامزدان
والیت بلخ

تحت کار

75

76

71

یک نفر مظنون

 2نفر مظنون

 9نفر مظنون

هلمند

تقلب درانتخابات

یک نفر مظنون

72

قرار احاله کمیسیون
محترم سمع شکایات

تحت کار

احاله به کمیسیون سمع
شکایات انتخاباتی

استیناف

تحت کار

ادعا باالی کمیسون
محترم انتخابات

هرات

باالثر عریضۀ یکی از نمایندگان والیت هرات باالی کمیسون محترم
انتخابات والیت هرات که درانتخابات سال  7931در والیت هرات
بصورت واضح وگسترده تخطی ها از طرف کممیسون محترم مستقل
انتخابات هرات به نفع شش وهفت نفر صورت گرفته است غرض
اجراات قانونی مواصلت ورزیده است.

25

یک نفر مظنون

ادعا باالی یکی از
کاندیدان

پنچشیر

باالثر ورقه عرض یکی از کاندیدان ولس ی جرگه والیت پنچشیر در
انتخابات سال  7931یکی از کانیدان پیشتاز این والیت میباشم که
درلیست ابتدائی به درجه اول اعالن گردیدام ولی یکی از کاندیدان
میخواهد به کمیسیون شکایات مرکزی پول بدهد وخود را کامیاب
اعالن نماید در زمینه بررس ی صورت بگیرد .

باالثر
مستقیم
شکیب

26

یک نفر مظنون

ادعا باالی رئیس
انتخابات والیت کنر
وکمیسیون سمع
مرکزی
شکایات
وکمیسیون انتخابات
مرکزی

کنر

باالثر ورقه عریضه نمانیده مردم از والیت کنر در ولس ی جرگه درسال
7931که اجراات رئیس کمیسیون انتخابات این والیت و کمیسیون
انتخابات مرکزی سمع شکایات مرکزی شاکی بوداند مزین به هدایت
محترم مرستیال صاحب لوی څارنوالی درامور تحقیق بود غرض اجراات
مواصلت ورزیده است.

ریاست
جمهوری
افغانستان

21

روئسا وکمیشنران کمیسیون انتخابات  ،داراالنشان

وتقلب
کتمان
درانتخابات به نفع
وکیل های مشخص

والیات مختلف وکابل

به اساس شکایت عده ازکاندیدان زیرعنوان حرکت دفاع از رای پاک
کوچی ها بعنوانی مقام لوی سارنوالی ،ازتقلب انتخاباتی به نفع وکالی
مشخص وکتمان حقایق توسط مسوولین بلند پایه کمیسون انتخابات.

امورپارلمانی وهدایت
مرستیال صاحب
تحقیق

تحت کار

22

کمیشنران هردوکمیسیون انتخاباتی مرکزی

ابطال ارای محل

لوگر

به اساس عریضه اقوام اکبرخیل والیت لوگر مبنی برابطال ارای محل
اکبرخیل باالی تصامیم اتخاذ شده کمشنیران انتخابایت اعتراض
نمودند وخواهان تجدید نظر ارای محل مذکور می باشند.

به اساس هدایت
مقام لوی سارنوالی

تحت کار

24

تعدادی از کارمندان کمیسیون انتخاباتی والیت هرات

جدول هذا طی (چهارورق) بدون قلم خوردگی ترتیب و صحت است.

به اساس ورقه
درخواستی یکی از
ماینده مردم والیت
هرات درولس ی جرگه

عریضه
حاجی

اجرائیه
اسالمی

تحت کار

قرار احاله اوراق به
کمیسیون انتخابات

تحت کار

