ادارۀ عالی لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
گزارش و معلومات ازچگونگی اجراات درپیوند به قضایای مرتبط به جرایم انتخاباتی دروالیات 7931
ولایات

شماره

ولایت بغلان

نوع واقعه

1

یک نفر مظنون

2

یک نفر مظنونن

(وصف

مظنونين

ولایت پنجشیر

جرمی)

3

مرجع ارسال

جزئيات قضيه

کننده قضيه
ریاست امنیت ملی

سن خویش را در تذکره بلند برده است تا واجد

بغلان

شرایط رای دهدی گردد.

تزویر تذکره

کمیسیون شکایات

باوجود جلب های مکرر تا کنون جهت تحقیق

تابعیت

انتخاباتی

حاضر نگردیده است

مسوولین ستاد یکی از

خرید وفروش

کمیسیون شکایات

کاندیدان

آراء

انتخاباتی

تزویر تذکره

بعداز ارزیابی څارنوالی تحقیق جرایم بنابر
موجودیت خلاء و نواقص به ارگانهای کشفی
مسترد گردیده است

نتيجه قضيه
به اساس فیصله محاکم به مدت  3ماه
حبس تنفیذی محکوم به جزا گردیده
است
تحت جلب قرار دارد
بنابر خلاء و نواقص مسترد گردیده
است.

ولایت زابل

شخص مذکور بدون در نظرداشت احکام
4

یک نفر مظنون

کمپاین غیر
قانونی

اداره مستقل ارگان

قوانین با وجود اینکه کارمند دولت میباشد با

های محل ولایت

آنهم از حکم رئیس جمهور تمرد نموده و به نفع شخص مذکور برائت حاصل نموده

زابل

یک تن از کاندیدان پارلمان کمپاین کرده
است.

بر اساس حکم محکمه ابتدائیه شهری
است

ملاحظات

سمنگان

2

یک نفر مظنون

7

دو نفر مظنون

اوراق انتخاباتی

دارالانشاء کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت

ولایت سمنگان

5

 11نفر مظنون

تلف نمودن

از اینکه کمیسیون مرکزی شکایات
اوراق قضیه مظنونین و مرتکبین جرایم انتخاباتی

انتخاباتی به اساس فیصله شماره

ولایت سمنگان ذریعه صادره نمبر ( )181مورخ

( )371مورخ  1337/11/8و مکتوب

 1337/3/1مدیریت عمومی رسیدگی به

نمبر ( )233مورخ 1337/11/8

اعتراضات و شکایات انتخاباتی آمریت

خویش کارمندان متذکره را شامل

دارالانشاء کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت

جرایم انتخاباتی ندانسته ،څارنوال

سمنگان غرض رسیدگی قانونی عنوانی این

موظف قضیه بعد از اجرای تحقیقات

اداره مواصلت ورزیده است.

پیرامون قضیه قرار مبنی بر حفظ،
تصمیم اتخاذ نموده است.

این قضیه از اثر صادره( 1337/3/13)214غرض
تحقیق و بررسی به این اداره توصل ورزیده
است که بعداز اکمال تحقیق وترتیب اتهامنامه به قضیه ذریعه صادره نمبر ()2252
فروش استیکر

ریاست امنیت ملی

څارنوالی محترم ابتدائیه امنیت عامه ارسال

 1337/11/3به دیوان امنیت عامه

های انتخاباتی

ولایت کندز

گردیده است اکنون اوراق متذکره ذریعه

محکمه ابتدائیه ارسال گردیده که تا

استعمال تذکره

ریاست امنیت ملی

تزویری

ولایت کندز

ولایت کندز

صادره ( 1337/7/11)1532توأم با قرار اعتراضی هنوز فیصله صادر نگردیده است.
آن څارنوالی محترم به این اداره توصل ورزیده
است که تحت کار این اداره قرار دارد.
طی فیصله ( 1337/4/13)34دیوان
بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهامنامه ذریعه

امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری هر

( 1337/3/31)1118به څارنوالی ابتدائیه امنیت

واحد متهمین را به پراخت سی سی

عامه ارسال گردیده است

هزار افغانی جریمه نقدی محکوم به
مجازات نموده است.

طی فیصله ( 1337/7/2 )33محکمه

8

سه نفر مظنونین

3

 18نفر مظنون

11

یک نفر مظنون

استعمال تذکره

ریاست امنیت ملی

تزویری

ولایت کندز

استعمال استیکر

بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهامنامه ذریعه
صادره ( 1337/4/3)1121به څارنوالی ابتدائیه
امنیت عامه ارسال گردیده است.

ابتدائیه شهری ،یک تن آن به مبلغ
( )41111هزار افغانی و دو تن دیگر
را بملغ سی سی هزار افغانی
محکومان به مجازات نموده و دوسیه
قطعی و نهایی گردیده است.

های جعلی در
تذکره های شان.

نصب استیکر ها از یک سایت دور دست که

قضیه متذکره غرض تکمیل مراحل

ریاست امنیت ملی

حدود ( )21کیلو متر از محل سکونت شان

کشفی ذریعه مکتوب ( )2317مورخ

ولایت کندز

فاصله داشته است امکان تقلب در انتخابات دارد  1337/8/22به ریاست محترم امنیت
که اکنون تحت بررسی این اداره قرار دارد.

ملی ارسال گردیده است.
اوراق قضیه قرار فیصله ( )72مورخ
 1337/3/11دیوان امنیت عامه

ولایت کندز

فریبکاری در
کمپاین های
انتخاباتی

ریاست امنیت ملی
ولایت کندز

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

محکمه ابتدائیه مرکز کندز به مدت

ریاست محترم امنیت ملی ولایت کندز غرض

( )3ماه حبس طوریکه حبس گذشته

تحقیق و بررسی به این اداره توصل ورزیده

تنفیذی و متباقی تعلیقی اصدار حکم

است که بعداز اکمال تحقیق و ترتیب اتهامنامه

نموده و یک سیت مبایل و سیم

ذریعه صادره ( 1337/8/3)2271غرض تعقیب

کارت مصادره گردیده است.

به محکمه به څارنوالی محترم ابتدائیه امنیت عامه بنابر قناعت څارنوال موظف مطابق
محول گردیده است.

مصوبه ( 1335/3/23)8شورای عالی
لوی څارنوالی نهائی و قطعی گردیده
است.

ولایت هلمند

11

12

همچنان ضم صادره ( 1337/11/18)312آمریت دارالانشآ کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کندز شهرت تعداد ( )25تن از کارمندان کمیسیون انتخابات ولایت کندز که گویا در
تقلبات انتخاباتی ذیدخل بوده اند غرض تحقیق وبررسی به این اداره معرفی گردیده که هم اکنون تحت کار هیئت سه نفری این اداره قرار دارد.
یک نفر مظنون

جرم انتخاباتی

کمیسیون انتخابات

مغشوش ساختن اذهان عامه

نامبرده تحت جلب قرار دارد.

به اساس فیصله نمبر ( )31مورخ
 1337/5/11محکمه محترم ابتدائیه
شهری پکتیا به مدت چهار چهار ماه
13

سه نفر مظنون

14

یک نفر مظنون

15

یک نفر مظنون

12

دو نفر مظنون

17

دو نفر مظنون

جرایم انتخاباتی

ریاست محترم امنیت

حبس تنفیذی وعلاوه بر آن یک تن

وتزویر تذکره

ملی پکتیکا

آنها را به ( )35هزار افغانی جریمه
نقدی محکوم نموده است.
محکمه استیناف فیصله را تاید نموده

ولایت پکتیکا

است.
جرم انتخاباتی
(ثبت نمودن غیر
قانونی تذکره ها)

به اساس فیصله نمبر ( )38مورخ
ریاست محترم امنیت

 1337/7/5محکمه محترم ابتدائیه

ملی پکتیکا

شهری پکتیکا به مدت سه سال حبس
تعلیقی محکوم نموده است.
بر اساس فیصله نمبر ( )27مورخ

جرم انتخاباتی
(ثبت نمودن غیر
قانونی تذکره ها)

ریاست محترم امنیت
ملی پکتیکا

 1337/2/13محکمه محترم ابتدائیه
شهری پکتیکا به یکسال و یکماه
حبس تنفیذی محکوم شد .و به اساس
قناعت طرفین قضیه قطعی شده است.
یک تن از مظنونین در ارتباط به

جرم انتخاباتی
(ثبت نمودن غیر

ولایت پکتیکا

قانونی تذکره ها)

ریاست محترم امنیت
ملی پکتیکا

قضیه فوق بر اساس حکم محکمه به
مدت سه سال حبس تعلیقی ویک تن
دیگر به مدت دو سال حبس تعلیقی
محکوم به مجازات گردیده اند.
بر اساس حکم محکمه استیناف هر

جرم انتخاباتی و

ریاست محترم امنیت

واحد شان به مدت سه سه سال حبس

تزویر تذکره ها

ملی پکتیکا

تعلیقی محکوم به مجازات گرددیده
اند.

18

 3نفر مظنون

13

دو نفر مظنون

21

7نفر مظنون قضیه

تخلفات
انتخاباتی
تخلفات
انتخاباتی

کمیسیون مستقل

قرار مبنی بر حفظ صادر گردیده

رسیدگی به شکایات

است

کمیسیون مستقل

قضیه مربوطه به کمیسیون سمع

رسیدگی به شکایات

شکایات غرض اتخاذ تصمیم ارسال

انتخاباتی

شده است.

انتخاباتی

در مورد یک تن از مظنونین اتهامنامه
غرض اصدار حکم ترتیب محول
تزویر تذکره

ریاست امنیت ملی

محکمه مربوطه گردیده است و در

ولایت پکتیکا

قسمت متباقی اشخاص قرار عدم
لزوم اقامه دعوی صادر گردیده
است

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
فیصله خط نبمر ( )51مؤرخ 37/3/22
خویش درمورد اسامی  3تن آنها

ولایت لوگر

ازاینکه سن موصوفان نظر به تذکره

21

 2نفر مظنون

تزویر تذکره

قومندانی امنیه ولایت
لوگر

به تاریخ  37/7/28در روز انتخابات ولسی جرگه تابعیت زیر سن  18سالقرار داشت
به تعداد شش نفرکه اسامیان درج جدول هذا با مجرا و اوراق قضیه محول حارنوالی
استفاده از تذکره های تزویری درسایت

اختصاصی منع خشونت علیه زنان و

انتخاباتی غرض رای دهی آمده که بعد از

تخلفات ارسال شدو در زمینه از

شناسایی و توسط پولیس گرفتار گردیده اند.

نامبرده گان وابعاد دوسیه تحقیقات
همه جانبه ازطرف آمریت سارنوالی
تخلفات اطفال صورت میگرد  .و 3
تن دیگر را در قضیه استفاده ازاسناد
تزویر ی طبق فقره ( )3ماده ()437
کود جزا با رعایت ماده  72کود
مذکور به یکسال و شش ماه حبس
تنفیذی محکوم به مجازات نموده و
طبق ماده ( )115کود جزا موقتا به
کفالت بالمال از جبس رها گردیدند.

اسامیان مندرج جدول هذا طبق گزایش
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ولایت لوگر
متهم به ارتکاب جرایم انتخاباتی گردیده اند.
طورکه در بعضی از مراکز انتخاباتی صورت
نگرفته است و با اینکه اشخاص برای رای دهی
حاضر نشده اند ولی صندوق ها از آرا مملو
گردیده است که موضوع ذریعۀ ( )33مؤرخ
 37/8/31به این اداره مواصلت ورزیده است که
ذریعۀ مکتوب شماره ( )1328مؤرخ 1337/3/4
خویش عنوانی دفتر کمیسیون شکایات
انتخاباتی ولایت لوگر خواهان معرفی و اعزام
اشخاص مذکور غرض تحقیق به این اداره
شدیم .همچنان ذریعۀ مکتوب نمبر ()1331
مورخ  1337/3/4خویش به قومندانی امنیه
ولایت لوگر اشخاص مذکور را تحت جلب
قرار داده ایم و همچنان ذریعۀ استعلام نمبر
( )1221مؤرخ  37/11/25خویش عنوانی دفتر
محترم کمیسیون انتخابات ولایت لوگر چنین
نگاشته ایم که اشخاص مذکور در صورتی که
کارمندان شما باشند جهت تحقیق به این اداره
معرفی و اعزام بدارید .هم چنان ذریعۀ مکتوب
شماره ( )1252مؤرخ  3/11/11خویش به دفتر
کمیسیون انتخابات ولایت لوگر واضح ساختیم
که اشخاص مذکور را در صورتی که کارمندان

ولایت لوگر

دایمی تان باشند هرچه عاجل به این اداره اعزام

وارد کردن تغییر
22

 11نفر مظنو نین

درفورم های
نتایج

مدیرعمومی

بدارید و در صورتی که کارمند موقتی بوده

دوسیه نسبتی با در نظرداشت جزییات

رسیدگی به شکایات

باشند شهرت مکمل شان را ارسال بدارید که

ارائه شده فعلن تحت جلب آمریت

و اعتراضات

اشخاص مندرج جدول هذا تا الحال حاضر

تحقیق جرایم این ریاست قرار دارند

انخاباتی کمیسیون

به اساس فیصلۀ مؤرخ . 1137/31نشنده اند

که تا الحال اسامیان مذکور غرض

مستقل شکایات

کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی باتوجه به

تحقیق به این اداره حاضر نگردیده

ولایت کاپیسا

بالفعل حین انتقال ( )478قطعه تذکره تزویری
23

یک نفر مظنون

24

سه نفر مظنون
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 21نفر مظنون

تزویر تذکره

جرایم سنگین

که تعداد ( )33قطعه آن نصب استیکر شده از

غرض فیصله شرعی به محکمه احاله

وزارت امور داخله

بازار صیاد مرکز و ولایت کاپیسا گرفتار شده

گردیده است

است.
تقلب در
انتخابات

کمیسیون شکایات
انتخاباتی ولایت
کاپیسا

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

مظنونین تا اکنون با وجود جلب های

افزایش یافته است که تقلب صورت گرفته است متعدد حاضر نگردیده اند

ولایت نیمروز

به اساس حکم محکمه ابتدائیه
تزویر تذکره

کمیسیون سمع
شکایات انتخابات

اشخاص نامبرده محکوم به حبس
تزویر تذکره و اشتراک غیر قانونی در انتخابات

گردیده کهحبس گذشته شان به
حالت آن ها کافی و به مدت سه سال
حبس تعلیقی محکوم گردیده و فعلاً
دوسیه در محکمه استیناف میباشد.
بر اساس حکم محکمه استیناف

یک نفر مظنون

تزویر تذکره

یک نفر مظنون

تزویر تذکره

 2نفر مظنون

تزویر تذکره

کمیسیون شکایات

اشتراک غیر قانونی در پروسه انتخابات با

موصوف به مدت یک سال و یکماه

انتخابات

استفاده از تذکره تزویری

حبس تنفیذی محکوم به مجازات

کمیسیون شکایات

اشتراک غیر قانونی در پروسه انتخابات با

انتخابات

استفاده از تذکره تزویری

کمیسیون شکایات

اشتراک غیر قانونی در پروسه انتخابات با

حبس گذشته به حالت شان کافی و

انتخابات

استفاده از تذکره تزویری

به مدت دوسال حبس تعلیقی محکوم

ولایت نیمروز

گردیده است.
22

بر اساس حکم محکمه استیناف
موصوف بری الذمه شناخته شده
است.
بر اساس حکم محکمه استیناف

به مجازات گردیده است.

بر اساس حکم محکمه استیناف
2نفر مظنون

تزویر تذکره

کمیسیون شکایات

اشتراک غیر قانونی در پروسه انتخابات با

حبس گذشته به حالت شان کافی و

انتخابات

استفاده از تذکره تزویری

به مدت دوسال حبس تعلیقی محکوم

ریاست امنیت ملی

سرقت  311جلد استیکر انتخاباتی

به مجازات گردیده اند.
قضیه ذریعه صادره ( )1345مورخ
 1337/8/11به کمیسیون سمع
27

 3نفر مظنون

28

3نفر مظنون

23

دو نفر مظنون

سرقت مواد
اساس

شکایات انتخاباتی مبنی بر تفکیک
جرایم و تخطی انتخاباتی محول
گردیده که تا هنوز معلومات ارائه
نشده است.
قرار فیصله خط ( )21مورخ

ولایت بدخشان

 1337/3/28یک نفر به مدت ()2
انتقال ( )312جلد
تذکره استکر

سال حبس تنفیذی محکوم به
ریاست امنیت ملی

انتقال ( )312جلد تذکره استکر شده

شده

مجازات گردیده و دوسیۀ یک تن
پس از ترتیب اتهام نامه محول
محکمه گردیده و یک تن دیگر آن
تحت جلب قرار دارد.
ذریعه صادره ()1345مورخ
 1337/8/11به کمیسیون محترم سمع

شکایات

ریاست کمیسیون

مجبور نمودن مردم محل برای رای دادن به

شکایات انتخاباتی مبنی بر تفکیک

انتخاباتی

شکایات انتخابات

کاندید مشخص

جرایم و تخطی انتخاباتی طالب
معلومات گردیدیم تا هنوز معلومات
ارائه نشده است.

ذریعه صادره ( )238مورخ
پنهان و سرقت
31

دو نفر مظنون

31

یک نفر مظنون
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33

 3نفر مظنون
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 2تن مظنون

نمودن برگه های
رای دهی

ریاست کمیسیون
شکایات انتخابات

 1337/3/17کمیسیون سمع شکایات
پنهان و سرقت نمودن برگه های رای دهی

معلومات داده اند :که اشخاص
نامبرده کدام جرمی را متقبل نشده
اند.

مجبور نمودن
مردم محل برای

ریاست کمیسیون

مجبور نمودن مردم محل برای رای دادن به

رای دادن به

شکایات انتخابات

کاندید مشخص

تحت جلب قرار دارد

کاندید مشخص
قرار فیصله خط نمبر ( )122مورخ
تشدد و برهم
زدن پروسه

 1337/11/15به یک سال و شش ماه
څارنوالی یفتل

تشدد و برهم زدن پروسه انتخابات

انتخابات

حبس تعلیقی محکوم گردیده و
قضیه تحت بررسی محکمه استیناف
قرار دارد.
بالاثر فیصله نمبر( )43مؤرخ

جعل و تزویر

آمریت عمومی

تذکره

تحقیق جرایم.

جعل و تزویر

آمریت عمومی

تذکره

تحقیق جرایم.

جعل و تزویر

آمریت عمومی

تذکره

تحقیق جرایم.

حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف

 1337/2/2به دیوان امنیت عامه

ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های جعلی

محکمه محترم شهری پروان یک تن

گرفتار شده است.

برائت و دوتن دیگری شان به حبس

ولایت پروان

تعلیقی محکوم به جزا گردیده اند.

35

یک نفر مظنون

حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف
ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های جعلی
گرفتار شده است.
حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف
ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های جعلی
گرفتار شده است.

بالاثر فیصله نمبر( )41مورخ237/4
دیوان امنیت عامه محکمه محترم
شهری پروان ،به مدت شش ماه حبس
تعلیقی محکوم به جزا گردیده اند.
بالاثر فیصله نمبر ( )44مورخ 37/72/7
دیوان امنیت عامه محکمه محترم
شهری پروان نامبرده برائت حاصل
نموده است.

32

یک نفر مظنون
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یک نفر مظنون
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33

 5نفر مظنون

41

 2نفر مظنون

جعل و تزویر

ریاست محترم امنیت

تذکره

ملی ولایت پروان.

حین ثبت نام در مرکزرای دهی از طرف
ریاست محترم امنیت ملی با تذکره های جعلی
گرفتار شده است.

مدیریت عمومی

تعداد اشخاص باکارت های تقلبی وارد مرکز

تزویر کارت

مالی و اداری آمریت

رای دهی شدند وبه مردم مزاحمت ایجاد

هویت

داراالانشا ولایت

کردند و برای رأی دادن به کاندید مشخص

پروان.

تهدید می نمودند.
افراد متذکره به جرم عدم رعایت اصول و

مداخله در روند
انتخابات

مقام ولایت فراه

قوانین انتخاباتی و استعمال آراء به نفع کاندیدای
مشخص غرض تعقیب عدلی به اینریاست معرفی

ولایت فراه

گردیده اند.
تصمیم کمیسیون

اوراق قضیۀ بعد از قرار مبنی بر حفظ
اوراق ذریعۀ ( )324مورخ 37/5/12/
غرض حفظ نگهداری به آرشیف
محترم تخنیکی ارسال شد.
اوراق دوسیۀ تحت بررسی آمریت
عمومی تحقیق جرایم ریاست
حارنوالی استیناف ولایت پروان قرار
دارد.
در مورد یک تن از مظنونین تحقیقات
اکمال و قضیه تحت دوران محکماتی
قرار گرفته است و به ارتباط دو نفر
دیگر بدلیل عدم احضار شان قرار
تعویق صادر شده است.

براساس تصمیم کمیسیون محترم شکایات

سمع شکایات

کمیسیون شکایات

انتخاباتی ولایت فراه پنج تن از کاندیدان جهت

انتخاباتی مبنی بر

انتخاباتی مقیم ولایت

تعقیب عدلی معرفی شدند اما بعداً ذریعه نامه

تعقیب عدلی

فراه

رسمی تعقیب عدلی اشخاص متذکره را لغو

کاندیدان

در مورد از مقام عالی لوی حارنوالی
طالب هدایت شده ایم..

کرد.

ولایت سرپل

در ارتباط به قضیه یکتن تحت جلب
به اساس شکایت کمسیون شکایات انتخاباتی
مداخله در

کمسیون شکایات

مبنی دخالت در روند رای دهی ذریعه صادره

انتخابات

انتخاباتی

( 1337/8/17 )124به این اداره مواصلت
ورزیده است.

قرار دارد و یک تن دیگر تحت
تضمین میباشد و نیز غرض مستند
سازی قضیه فوق مکاتیب جدا گانه به
قوماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی
صادر گردیده است وتحقیقات به
صورت جدی در حال انجام است.
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جرم انتخاباتی

42

یک نفر مظنون

جرم انتخاباتی

43

 3نفر مظنون

تزویر مکتوب

44

 2نفر مظنون

45

یک نفر مظنون

به اساس شکایت یکی از نامزد وکیلان ولایت

در ارتباط به قضیه فوق جلب های

سرپل مبنی بر تهدید به انصراف از پروسه

متعدد عنوانی قوماندانی امنیه وریاست

کمسیون شکایات

انتخابات علیه برخی از کاندیدن،قضیه متذکره

امنیت ملی غرض دستگیر عاملین

انتخاباتی

ذریعه صادره ( 1337/3/21 )223کمسیون

قضیه اصدار یافته است و فعلاً

شکایات انتخاباتی به این اداره مواصلت ورزیده

تحقیقات جدید در قسمت قضیه فوق

است.

جریان دارد.

در روز  28میزان  1337روز رای دهی یک تن
در محل رای دهی از حضور مسلح افراد مربوط
کمسیون شکایات
انتخاباتی

به یکی از کاندیدان در حال فیلم برداری بود
واکنش نشان داده و وی را مودر لت و کوب

تحت جلب قرار دارد.

قرار داده است .قضیه متذکره ذریعه صادره
( 1337/3/12 )213کمسیون شکایات انتخاباتی
به این اداره مواصلت ورزیده است.
قضیه تزویر مکتوب مبنی بر حذف یکی از

کمسیون شکایات

کاندیدان ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت

انتخاباتی

سرپل ذریعه صادره ( 1337/8/11 )148کمسیون
شکایات انتخاباتی مواصلت ورزیده است.

بر اساس حکم محکمه اسیتناف
اشخاص شامل قضیه فوق برائت
حاصل نموده اند .

قضیه از طریق ریاست امنیت ملی به این اداره
شروع به
استعمال رای
بجای شخص

مواصلت ورزیده موضوع به کمسیون شکایات
ریاست امنیت ملی

دیگر

انتخاباتی راجع ساخته شده که ،آیا جرم
انتخاباتی است یا خیر و کمسیون دوباره دوسیه
را ذریعه ( 1337/5/14 )43جهت پیگرد عدلی

قضیه نهایی شده و هریک به  3ماه
حبس تعلیقی محکوم به مجازات شده
اند.

ولایت فاریاب

مظنونین به این اداره ارسال نموده .است.
ازدیاد رای به نفع کمیسون شکایات
کاندیدمشخص

اتخاباتی

143رای را به نفع کاندیدمشخص درج جدول
نموده درحالیکه کاندیدموردنظر1رای حقیقی
داشته است.

متهم تحت جلب قرار دارد.

ازدیاد رای به نفع
کاندید مشخص
42

یک نفر مظنون

وکم نمودن رای
ازکاندیدمخالف

کمیسون شکایات
اتخاباتی

31رای را از کاندیدمشخص کم و به جدول
نتایج معامله و به نفع کاندیددیگر رای اضافه

قضیه تحت جلب قرار دارد.

نموده است

موصوف

47

کارمندان کمیسون

خریدوفروش

کمیسون مستقل

انتخابات ولایت فاریاب

رای

شکایات انتخاباتی

لت وکوب

کمیسون شکایات

مدیرسایت

اتخاباتی

خرید وفروش

کمیسون شکایات

رای

انتخابابی
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لت وکوب

ازاثر اطلاعیه محاسن سفیدان ولسوالی قیصار
رای به نفع کاندیدان مشخص خرید وفروش

قضیه تحت جلب قرار دارد.

میگردد.
مدیرسایت مرکز خانچارباغ ادعامینماید که وی
را ناطرین 3تن از کاندیدان لت وکوب نموده

متهم تحت جلب قرار دارد.

اند.
محاسن سفیدان ولسوالی قیصار ادعادارند که
اشخاص وافراد رای مردم را به نفع

متهمین تحت جلب قرار دارد.

کاندیدمشخص خریدنموده اند.

کمیسون شکایات

لت وکوب پولیس محل رای دهی ولسوالی

انتخاباتی

قیصار ازجانب هوادارن کاندیدان

متهمین تحت جلب

یک تن درروز انتخابات با استفاده از تذکره
استفاده ازتذکره

کمیسون شکایات

تزویری به نفع کاندید مورد نظرش میخواست

تزویری

انتخاباتی

رای استعمال نماید که توسط مسوولین

برهم زدن جریان

کمیسون شکایات

پشتونکوت با استفاده ازتجهیزات نظامی

انتخابات

انتخاباتی

میخواستند رای مردم را به زور به نفع کاندید

متهم تحت جلب قرار دارد.

انتخابات دستگیر گردیده است.
دو تن درروز انتخابات درقریه دهندره ولسوالی

مشخص به صندوق ها بریزند

متهمین تحت جلب قرار دارد.

کمیسیون مستقل
53

یک نفر مظنون

54

یک نفر مظنون

شکایات انتخاباتی

یک تن بالای کاندیدان ادعا نموده است.

ولایت فاریاب
کمیسیون مستقل
شکایات انتخاباتی
ولایت فاریاب

ولایت فاریاب

55

52

کمیسیون مستقل

مسئولین محلات رای

شکایات انتخاباتی

دهی و اربکی ها

ولایت فاریاب

مسئولین محلات رای

کمیسیون مستقل

دهی و اربکی های

شکایات انتخاباتی

ولسوالی

ولایت فاریاب
کمیسیون مستقل

مسئولین محلات رای

57

دهی ولسوالی اندخوی

58

یک نفر مظنون

53

یک نفر مظنون

شکایات انتخاباتی
ولایت فاریاب
کمیسیون مستقل
شکایات انتخاباتی
ولایت فاریاب

یکی از خانم ها علیه یک تن از نامزدان ادعا
نموده است.

یکتن از نامزدان بالای مسئولین فوق ادعا نموده
است.

قضایای فوق بعداز تحلیل وارزیابی
ریاست څارنوالی استیناف ولایت
فاریاب بنابر عدم اسباب تحریک

یکتن از نامزدان بالای مسئولین فوق ادعا نموده
است.

دعوی طی مکتوب رسمی عنوانی
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی
فاریاب ارسال گردیده است.

یکتن از نامزدان بالای مسئولین فوق ادعا نموده
است.

یکتن از نامزدان بالای مسئولین فوق ادعا نموده
است.

ولایت بامیان

ذریعه  1732مورخ 1337/3/13تحت
تمرد ازپرداخت

کمیسیون شکایات

کمسیون شکایات انتخاباتی بامیان یکتن از

جریمه ()15111

انتخاباتی ولایت

کاندیدان ولسی جرگه را به دلیل تمرد ازجریمه

افغانی

بامیان

نقدی به څارنوالی معرفی نموده است.

جلب قرارگرفته ،قوماندانی امنیه
ولایت بامیان طی صادره
نمبر333مورخ  1337/11/5نگاشته
فعلا دربامیان حضور ندارد وتحت
جلب قرار دارد.

ذریعه 1717مورخ 1337/3/3
و2314مورخ  1337/11/3تحت جلب
قرار گرفته وقوماندنی امنیه ذریعه 811
لت وکوبی مدیر
21

2نفر مظنون

21

 2نفر مظنون

22

 3نفر مظنون

23

یک نفر مظنون

مرکز رای دهی
ولسوالی کهمرد

//

ولایت بامیان .

مظنونین بخاطر لت وکوبی مدیر مرکز رای

مورخ  1337/11/13نگاشته اند که

دهی دشت سفید ولسوالی کهمرد ،هریک مبلغ

ذریعه مکاتیب 234مورخ 1337/3/11

31111افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات

و278مورخ  1337/3/22و721مورخ

گردیده اند.

 1337/11/2و 811مورخ
 1337/11/21به ولسوالی کهمرد
تحت جلب قرار گرفته تاکنون
حاضرنگردیده اند .

در اثر باز شماری صندوق رای دهی ولسوالی

ولایت جوزجان

قرقین ولایت جوزجان بتعداد  233رای باطل به
موجودیت 233

ریاست کمیسون

رای تقلبی در

شکایات انتخاباتی

صندوق

ولایت جوزجان

نفع یک کاندید از صندوق دریافت میګردد
که قضیه به مسولیت اشخاص متذکره بدون

متخلفین تحت جلب حارنوالی قرار

متخلفین به این ثارنوالی راجع میګردد که

دارد

جلب متخلفین عنوانی قوماندانی امنیه جوزجان
صادر ګردیده اما تا الحال متخلفین مذکور
حاضر حارنوالی نګردیده اند.

تزویر و تقلب در
ثبت اسناد رای

آمریت تحقیق جرایم

ولایت پکتیا

دهند گان

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

بعداز ترتیب صورت دعوی غرض

های دو حوزه خرلوتی و حسن الکده را

اصدار حکم شرعی محول محکمه

شکستانده و نام تزویر و تقلب نموده اند.

ابتدائیه شهری گردیز گردیده است.

بتاریخ  1337/7/28حوالی ساعت  3:11ب ظ
تخلفات در
انتخابات

آمریت تحقیق جرایم

در یک گذمه مشترک قوماندانی امنیه ولسوالی
احمد آیاد از نزد متهم قضیه بتعداد ( )82جلد
تذکره تابعیت اناثیه تزویری بدست آمده است.

بعداز ترتیب صورت دعوی غرض
اصدار حکم شرعی محول محکمه
ابتدائیه شهری گردیز گردیده است

بتاریخ  1337/7/28مظنونین قبل از اینکه بتعداد
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23
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تزویر تذکره
تابعیت

آمریت تحقیق جرایم

( )378جلد تذکره تابعیت تزویری را به نفع
یکی از کاندیدای سال  1337استعمال نماید
توسط امنیت ملی بالفعل دستگیر گردیده است.

بعداز ترتیب صورت دعوی غرض
اصدار حکم شرعی محول محکمه
ابتدائیه شهری گردیز گردیده است.
طی فیصله نمبر 47مورخ 1337/4/12

گرفتاری 318
قطعه تذکره

امنیت ملی

هیت تحقیق بعد ازاکمال تحقیقات اتهامنامه

دیوان امنیت شهری دو تن را بمدت

ترتیب و محول سارنوالی امنیت عامه غرض

سه سه سال و یکماه حبس تنفیذی

ترتیب صورت دعوا ارسال نموده است .

محکوم و یک تن دیگر را بری الذمه
اوراق محول محکمه استناف کردید.

 21قطعه تذکره

امنیت ملی

بعد از تحقیقات و ترتیب اتهامنامه و صور ت

فیصله صورت گرفته قطعی گردیده

دعوا محول محکمه کردیده است .

است .
فیصله صورت گرفته قطعی کردیده

ولابت لغمان

است .

استعمال رای با
سند تذویری

تشدد به منظور بر
هم زدن انتخابات
نصب استیکر

امنیت ملی

امنیت ملی
امنیت ملی

تحقیقات قضیه ادامه دارد .

تحقیقات قضیه مکمل در ترتیب اتهامنامه و

فعلا در محکمه امنیت عامه ابتدایه

صورت دعا محول محکمه گردیده .

شهری میباشد .

تحقیقات قضیه مکمل در ترتیب اتهامنامه و

فعلآ در محکمه امنیت عامه ابتدایه

صورت دعوا محول محکمه گردیده

شهری میباشد .

بر اساس حکم محکمه ابتدائیه هر
واحد شان به مد ت سه ماه حبس
تزویر تذکره
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تزویر تذکره

تعلیقی محکوم به مجازات گردید

قوماندانی امنیه

ولایت کندهار

وبنابر عدم قناعت به محکمه استیناف
محول گریده است
بر اساس حکم محکمه ابتدائیه هر
واحد شان به مدت  2سال حبس

قوماندانی امنیه

تعلیقی محکوم به مجازات گردید و
دوسیه نیز قطعیت حاصل گریده .

جرایم انتخاباتی

کمیسیون شکایات

مظنونان حین انتخابات تیراندازی و مداخله در

انتخاباتی بلخ

امور رای دهی نموده است.

تحت جلب قرار دارد.

ولایت بلخ

بر اساس حکم محکمه ابتدائیه شهری
یک تن بری الذمه و متباقی به مدت
تزویر تذکره

قوماندانی امنیه ولایت

چهار چهار ماه حبس تنفیذی محکوم

تابعیت

بلخ

به مجازات گردیدند و نیز محکمه
استیناف تآئید نموده است .دوسیه در
مرحله استینافی قرار دارد.
تحت جلب قرار دارد.

ولایت هرات

بر اساس فیصله های محاک یک تن

قوماندانی امنیه

مظنونین به تعداد  53جلد تذکره تزویری را

به مدت  5سال حبس تنفیذی و یک

بمنظور استفاده از آنها در انتخابات استفاده و

تن دیگر آن به یک سال و شش ماه

دستگیر گردیدند که بعداز تحقیقات همه جانبه

حبس تعلیقی محکوم به مجازات

دوسیه فوق محول محکمه گردیده است.

گردیده اند و نیز قطعیت حاصل
نموده است.

بر اساس حکم محکمه در قبل چهار
تن به مدت یک سال و یک ماه
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تزویر تذکره

قوماندانی امنیه

مظنونین تذکره های تزویری را غرض اشتراک

حبس تنفیذی و در قبال یک تن

در پروسه انتخابات پارلمانی با همکاری یکی از

دیگر از آنان به مدت یک سال و

کاندیدان ولسی جرگه استفاده نموده اند.

یک ماه حبس تنفیذی غیابی محکوم
به مجازات گردیدند و دوسیه قطعیت
حاصل نموده است

مظنون به شکل غیر قانونی در حضور ناطرین

وارد کردن رای
به شکل غیر

قوماندانی امنیه

قانونی

کمیسیون شکایات و ناطرین کاندیدان در فورم
نتایج به تعداد ( )8رای به نفع یکی از کاندیدان
تغیر آورده است.

در ارتباط به قضیه فوق جلب های
متعدد صادر گردیده است ولی تا
کنون دستگیر نگردیده است.

در اثر شکایت یکی از کاندیدان مردم هرات
78

رئیس کمیسیون انتخابات

توهین ،دشنام وو

کمیسیون شکایات

علیه رئیس کمیسیون انتخابات ولایت هرات

هرات

اطلاع کذب

انتخاباتی

مبنی بر دشنام ،توهین و اطلاع کذب به څارنوالی

دوسیه فوق تحت تحقیق قرار دارد.

هرات مواصلت ورزیده است.
تلف و سرقت
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کردن مواد
انتخاباتی

مظنون مواد مرتبط به جرایم انتخاباتی را تلف

در ارتباط به قضیه فوق غرض انجام

ریاست امنیت ملی

وسرقت نموده بود که توسط ریاست امنیت

مراحل ابتدائیه و با درنظر داشت

هرات

ملی دستگیر و غرض تحقیقات و بررسی همه

تفاهمنامه به کمیسیون شکایات

جانبه به څارنوالی هرات مواصلت ورزیده است.

انتخاباتی هرات ارسال گردیده است.
بر اساس حکم محکمه استیناف به

تزویر تذکره

قوماندانی امنیه

مظنون حین استفاده ازتذکره های تزویری

مدت یک سال و شش ماه حبس

دستگیر گردیده است.

تنفیذی محکوم به مجازات گردیده

ولابت

ننگرهار

اند.
استعمال  13رای
جعلی

بتاریخ 37/7/28از طرف مدیریت امنیت ملی
امنیت ملی ننگرهار

ننگرهار به جرم استعمال رای جعلی دستکیر
گردیده است.

موصوف تحت ضمانت رها گردیه
تحقیقات درمورد قضیه جریان دارد .
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تذکره تزویری
ترتیب رأی
جعلی به نفع
کاندید

آمریت جنایی

ذریعه مکتوب  1221مورخ  37/7/31مدیریت

مظنونین به اساس ضمانت رها و

قوماندانی امنیه

جنایی ننگرهار به جرم استفاده از تذکره جعلی

جریان قضیه شان تحت تقیق قرار

ننگرهار

ورای توسط آن دستگیر شده اند.

دارد.

به اساس مکتوب  5221مورخ  37/8/24ریاست

مظنون به اساس ضمانت رها و تحقیق

امنیت ملی به جرم اضافه کردن  27رای به

در مورد جریان دارد .

ریاست امنیت ملی
ولایت ننگرهار

 184ورق تذکره

مدیریت مباره با

جعلی

جرایم جنایی

کاندید مورد نظرت معرفی گردیده است.
به اساس مکتوب مدیریت مبارزه با جرایم
جنایی قوماندانی ولایت ننگرهار به جرم
184ورق تذکره جعلی دستکیر شده است.

صورت دعوا ترتیب و توسط مکتوب
 37/8/12/2831به سارنوالی امنیت
عامه معرفی و متهم در محبس تحت
نظارت قرار دارد .

