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شکایات، اعالن نتایج نهایی انتخابات ریاست  فیصلهممکن است 
 جمهوری را به تاخیر بیاندازد!

 

 4111بـی  از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در حال رسیدگی بـه 
مـی بـه کمیسـیون مسـتقل مـاه   00تـا  تصامیم خـود فرستادنشکایت و 

یـ  مقـام مسـ ول کمیسـیون مسـتقل شـکایات انتخابات است. هرچنـد، 
و احتمـاال  انتخاباتی بیان داشت که ممکن است این روند طوالنی تر شـود

 اپریل تاخیر ایجاد کند.  5در اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
 

کـه اپریـل اعـالن کـرد  46کمیسیون مستقل انتخابات نتایج مقدماتی را در 
درصد از آرا را به دست آورده اسـت، در  22.4بدهللا نشان می داد عبدهللا ع

زلمــی رســول ســومین درصــد را.  50.5حــالی کــه اشــرا منــی احمــدزی 
ــا  ــاالترین ر ی را ب ــیاا  00.5ب ــول س ــدالرو رس ــد، و عب ــد را  1.0درص درص

 دریافت کردند. 
 

می ماه  02بتاریخ کمیسیون مستقل انتخابات قصد دارد که نتایج نهایی را 
اعالن کند اما تا زمانی که به شکایات رسیدگی نشود، نمی تواند این کـار 

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در حال حاضر هم ایـن را انجام دهد. 
می به تاخیر انداختـه اسـت و حـاال  8روند را به بعد از مهلت اصلی اش در 

ل ســیون مســتقیمــی بــه کم مــاه 00بتــاریخ را تصــامیم  کــه قصــد دارد 
ــی از مســ والن کمســیون مســتقل شــکایات  ــد. یک ــات ارســال کن اتنتخاب

رسـیدگی مدت انتخاباتی اظهار کرد که کمیسیون می تواند در صورت نیاز، 
 می تمدید کند.ماه  08به شکایات را تا 

 
مـورد اسـتیناا  81شکایت مربـوط بـه ر ی دهـی و شـمارش آرا و  4055

دفــاتر والیتــی کمیســیون مســتقل شــکایات تصــامیم خــواهی علیــه 
شکایت مربـوط بـه نتـایج مقـدماتی اسـت.  040انتخاباتی موجود است. 

مرکــر ر ی  545ر ی را از  452111کمیســیون مســتقل انتخابــات بــی  از 
محـل ر ی دهـی در  051ر ی از  011111دهی باطل کرد که از این میـان 

 والیت هرات بود. 
 

شــکایت مربــوط بــه  040شــکایت از مجمــو   005 عبــدهللا کمپــاین عبــدهللا
شکایت در این مورد از سوی اشـرا  2نتایج مقدماتی را درج کرده است و 

کمپـاین هـای محمـد داوود سـلزان زوی و  منی احمدزی درج شده است.
هر کـدام، یـ  شـکایت درج کـرده انـد. همـه محمدشفیق گل آما شیرزی 

محـل  545رای باطل شده از این نامردان خواستار اطالعات بیشتر در مورد آ
عبدهللا خواهـان اطالعـات بیشـتر بـه ویـ ه عبدهللا ر ی دهی شده اند. تیم 

 شده است. کندز در مورد آرای باطل شده در بغالن، هرات و 
 

ــاین  ــای کمپ ــی از اعی ــدهللا  یک ــت: سکمیســیون مســتقل عب ــدهللا گف عب
محل باطل شده است امـا معلـوم نیسـت  545انتخابات می گوید که آرای 

وی افرود سدانستن این امر بـه مـا که این محل ها در کجا واقع بوده استس. 
   کم  می کند که بفهمیم آیا ما در آن جا ر ی داشته ایم یا خیرس. 

 
 که  ستقل انتخابات بیان کرد، رئیس بخ  حقوقی کمیسیون مخالد اوریا

 

 
و  کمیسیون مسـتقل انتخابـات محل ر ی دهی به علت نبود مهر 545آرای 

 ، پرس  برانگیر است.رایدهی روسای محالتامیای 
 

ــکای ــه ش ــاس زون ب ــر اس ــاتی، ب ــکایات انتخاب ــتقل ش ات کمیســیون مس
روزانـه را برنامـه مـی، جلسـات علنـی  مـاه  4تـا  2رسیدگی می کند و از 

 مـاه 51ایـن کمیسـیون اولـین جلسـه علنـی اش را در . ه اسـتریری کـرد
کمیسـیون مسـتقل  تصـامیم شـکایت علیـه  4اپریل برای بحث در مورد رد 

   شناخته شده، برگرار کرد. انتخابات در مورد آرای میر معتبر 
 

مرکــر ر ی  126کمیســیون مســتقل شــکایات انتخابــاتی در حــال بررســی 
والیتی که باالترین تعداد مراکر ر ی دهـی را دارد  والیت است. 50دهی در 

مرکـر در  82مرکـر مـی باشـد.  84و تحت بررسی است، والیـت پکتیکـا بـا 
راکر تحـت بررسـی در والیت هرات تحت بررسی است، در حالی که رقم م

در حـال بررسـی دارد، کاپیسـا دو مرکـر و  مرکر لوگر ی   است، 16قندهار 
 .  دارندمرکر در تحت بررسی سه سه کدام هر پنجشیر و کنر 

 
بـه طلـو   انتخابـاتی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایاتنادر محسنی، 

ــی  از  ــه ب ــت ک ــوز گف ــتقل  0111نی ــان کمیســیون مس ــکایت از کارکن ش

  انتخابات صورت گرفته است.
 

دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در والیـت مرنـی در حـال بررسـی 
و یـ  تقلـ  علیـه تعـدادی از فرمانـدهان پـولیس اظهارات مبنـی بـر وجـود 

ور در حـال پـر کـردن در ولسـوالی نـاناظم ساحوی اسـت کـه گفتـه شـده 
. دفتـر والیتـی کمیسـیون دسـتگیر شـده اسـتدوق هـای ر ی دهـی، صن

در سـه مرکـر ر ی شکایات انتخاباتی دریافته اسـت کـه در ولسـوالی انـدر 
دهی صندوق ها توسط اوراقی که از دسته های اصلی شـان جـدا نشـده 

 بودند، پر شده بود. 
 

دو مسـ ول  در بامیـان دفتر والیتی کمیسیون مسـتقل شـکایات انتخابـاتی
کمیسیون مستقل انتخابات را که گفته می شـود اوراق تقلبـی را بـه نفـع 

، جریمـه نقـدی اسـت کـردهاسـتعمال  نامردان ریاست جمهوری خاصـی، 
مس والن کمیسیون شکایات انتخاباتی اما استیناا خـواهی کردنـد و کرد. 

ــال بررســی اســت. کمیســیون مســتقل شــکایات  ــا در ح ــده ه ــن پرون ای
ولســوالی انتخابــاتی دو صــندوق ر ی دهــی را در یــ  مرکــر ر ی دهــی در 

کـه  قـرار گرفـت کهمرد باطل اعالن کردند کـه مـورد حملـه افـراد مسـلحی
ــع  ــردم را از ر ی  دادن من ــا حــدود م ــر  مــی  0411و صــندوق هــا را ب ر ی پ

 کردند.
 

دفتر والیتـی کمیسـیون شـکایات انتخابـاتی در والیـت دایکنـدی علیـه یـ  
نامرد که گفته می شود با توزیع اوراق ر ی تقلبی که نام نامردان رقیـ  در 

 صادر کرد. ، قصد ارتکاو تقل  داشت حکم جریمه نقدیآن حذا شده بود
 نامرد موصوا در مورد خواستار استیناا شده است.

 

         

         
 

 4102تازه های انتخابات سال 
 افغانستان

4102می  6  
 

روز پس از روز  10
 انتخابات

 

انتخابتتتتتات  رونتتتتت استتتتت  و  از انتخابتتتتتات انستتتتتت ت وت اموک ال تتتتتا ماتتتتتی ار متتتتتاش انهتتتتتا   تتتتتا مامور تتتتت  م تتتتتا   
اپ  تتتتت  ر استتتتت  وراتتتتتور  و  تتتتتورا ا   5انتخابتتتتتات روز ، روز انتخابتتتتتات و ب تتتتت  از انتخابتتتتتاتروز از  افغانستتتتتتاق را   تتتتت 

 .لحا   می کن وال تی 
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  کردندنامردان ریاست جمهوری هرینه های مبارزات انتخاباتی خود را اعالن 
 

هرینــــه هــــای مبــــارزات انتخابــــاتی عبــــدهللا عبــــدهللا تقریبــــا  دو برابــــر 
ـــــق   ـــــود. طب ـــــی احمـــــدزی ب ـــــب ، اشـــــرا من ـــــرین رقی ـــــ  ت نردی

ســـــایت کمیســـــیون مســـــتقل انتخابـــــات نشـــــر معلوماتیکـــــه در وو 
ـــــانونی  ـــــی  از محـــــدوده ق ـــــدهللا کمـــــی ب ـــــدهللا عب  01شـــــده، عب

دالــــر آمریکــــاییک هرینــــه کــــرد و  015111ملیــــون افغــــانی  تقریبــــا  
ــــدود  ملیــــون افغــــانی کمــــ  مــــالی دریافــــت کــــرد. اشــــرا  02ح

 5.1منــــــی احمــــــدزی هرینــــــه هــــــای مبــــــارزات انتخابــــــاتی اش را 
ـــــای  ـــــ  ه ـــــانی و کم ـــــون افغ ـــــدود ملی ـــــالی اش را ح ـــــون  5م ملی

 افغانی اعالم کرد.
 

شــــما
 ره

ــــ   نامرد ریاست جمهوری ــــل کم ک
هـــای مـــالی 

  افغانیک

کــــل هرینــــه 
هــــــــــــــــــا 

  افغانیک

0542251 داکتر عبدهللا عبدهللا 0
1 

0114545
2 

محمــــــــدداوود ســــــــلزان  4
 زوی

010111 2151564 

 544481 1 عبدالرحیم وردک 5

 8102152 0015111 عبدالقیوم کرزی 2

محمداشـــــــــرا منـــــــــی  5
 احمدزی

4851411 5648824 

 5241865 4551111 محمد نادر نعیم 6

 4821824 4821111 زلمی رسول 1

اینجنیــــــر قزــــــ  الــــــدین  8
 هالل

0011111
1 

6401515 

محمدشـــــفیق گـــــل آمـــــا  4
 شیرزی

1 8214511 

پروفســـــــــــــــــــورعبدالرو  01
 رسول سیاا

521111 5448612 

0144646 0454551 هدایت امین ارسال 00

1 

2511515 کل  
1 

1521110
0 

 
 4102می  5منبع: وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات، 

 
ـــــرارش  ـــــد گ ـــــی بای ـــــوری و شـــــورای والیت ـــــامردان ریاســـــت جمه ن
ــــه  ــــات ب ــــدت انتخاب ــــود را در م ــــاتی خ ــــارزات انتخاب ــــای مب ــــه ه هرین
ــــن  ــــا کمیســــیون، ای ــــد ت ــــه کنن ــــات ارائ کمیســــیون مســــتقل انتخاب

ـــــه طـــــور  ـــــامردانی کـــــه از اطالعـــــات را ب ـــــد. ن ـــــن منتشـــــر کن آنالی
محـــدوده مصـــرا تجـــاوز کننـــد ممکـــن اســـت بـــا مجـــازات هـــایی از 
ــــان  ــــد، کمیســــیون بی ــــه رو شــــوند. هرچن ــــل جریمــــه نقــــدی رو ب قبی
ــــا ســــخت  ــــه ه ــــاتی، بررســــی هرین ــــارزات انتخاب ــــدت مب ــــرد در م ک
ـــــردم  ـــــه مـــــدنی و عامـــــه م ـــــروه هـــــای جامع ـــــود و از گ خواهـــــد ب

 را گرارش کنند. خواست تا هرگونه زیاده خرجی
 

طبــــق  معلوماتیکــــه در وو ســــایت کمیســــیون مســــتقل انتخابــــات 
ــــه هــــی  کمــــ  مــــالی  ــــد ک ــــرارش دادن ــــامرد گ منتشــــر شــــد، دو ن
ــــت  ــــات، رقاب ــــی  از روز انتخاب ــــه پ ــــیم وردک ک ــــد: رح ــــت نکردن دریاف

ــــــدود  ــــــه ح ــــــرد و هرین ــــــرک ک ــــــانی را در دوران  2را ت ــــــون افغ ملی
ـــــد شـــــ ـــــرد و محم ـــــاتی اعـــــالن ک ـــــارزات انتخاب ـــــا مب ـــــل آم فیق گ

 ملیون افغانی مصرا کرده است.  8.2شیرزوی که ادعا کرد 
 

 
از آن جـــــایی کـــــه  انتشـــــار نتـــــایج مقـــــدماتی توســـــط کمیســـــیون 

اپریــــل آشــــکار کــــرد کــــه هــــی  یــــ  از  46مســــتقل انتخابــــات در 
 51ارقــــام بــــه دســـــت آمــــده بــــرای نـــــامردان ریاســــت جمهـــــوری 
دوم  درصـــــد آرا را کســـــ  نکـــــرده اســـــت، احتمـــــال برگـــــراری دور

 انتخابات بسیار باالست. 
 

ــــایج  ــــه تصــــحی  در نت ــــد هــــر گون ــــات بای کمیســــیون مســــتقل انتخاب
ابتــــدایی را کـــــه از تفتـــــی  یـــــا شــــمارش مجـــــدد حاصـــــل شـــــده 
ـــس  ـــورم نتیجـــه پ ـــ  ف ـــد. اگـــر ی باشـــد، در وبســـایت خـــود منتشـــر کن
ـــر  ـــد نظ ـــورم تجدی ـــد ف ـــد، کمیســـیون بای ـــر کن ـــدد تغیی از شـــمارش مج

 ی و توضی  تغییر، منتشر کند. شده را همراه با فورم اصل
 

ــــوقی کمیســــیون مســــتقل  ــــ  حق ــــیس بخ ــــا، رئ ــــد اوری ــــای خال آق
ـــار  ـــی اعتب ـــر ب ـــی ب ــــ مبن ـــرد کـــه شـــمارش مجـــدد ـ ـــان ک ـــات بی انتخاب

ورق ر ی ـــــــ کامـــــل شـــــده اســـــت و کمیســـــیون  452111ســـــاختن 

مســــتقل انتخابــــات فــــورم هــــای نتیجــــه جدیــــد را در وبســــایت خــــود 
 منتشر خواهد کرد. 

 
اپریــــل هــــی  اطالعــــاتی را در  40ســــتقل انتخابــــات از کمیســــیون م

ــــاریخ،  ــــا آن ت ــــی  هــــای  منتشــــر نکــــرده اســــت. ت  54.4مــــورد تفت
محــــل ر ی دهــــی کامــــل  0601درصــــد از مــــوارد تفتــــی  را بــــرای 

 کرده بود. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 خالصه تازه ها
 

  طبــــق گــــرارش طلــــو  نیــــوز، کمیســــیون مســــتقل انتخابــــات
ــــــی را در ــــــات شــــــوراهای والیت ــــــی  انتخاب ــــــت  05 تفت والی

تکمیــــل کــــرده اســــت. کمیســــیون قصــــد دارد کــــه نتـــــایج 
ـــــی را در  ـــــوراهای والیت ـــــات ش ـــــدماتی انتخاب ـــــی و  01مق م

 جون اعالن کند. 1نتایج نهایی را در 

  مرکـــــر ملــــــی شـــــمارش آرا نتــــــایج مقـــــدماتی انتخابــــــات
 والیت را انجام داده است.  05شوراهای والیتی 

 ـــــت خـــــود را ا ـــــا شـــــیرزی حمای ـــــل آم ز محمـــــد شـــــفیق گ
عبـــــــدهللا عبـــــــدهللا در دور احتمـــــــالی دوم اعـــــــالن کـــــــرده 
ـــیرزی  ـــا ش ـــل آم ـــه  گ ـــان داد ک ـــدماتی نش ـــایج مق اســـت. نت

ــــر  0.6 ــــت. وی اک  ــــت آورده اس ــــه دس ــــل آرا را ب ــــد از ک درص
ــــان  ــــدهار و اورزگ ــــد، قن ــــوبی هلمن ــــات جن ــــود را از والی ر ی خ

 به دست آورده است. 

  ـــــــــراری دور دوم ـــــــــات برگ کمیســـــــــیون مســـــــــتقل انتخاب
ــــ ــــراهم  02ات در انتخاب ــــرای ف ــــافی ب ــــان ک ــــه زم ــــون را ک ج

کـــردن مـــواد بـــرای جـــایگرین کـــردن مـــواد صـــدمه دیـــده یـــا 
ــــه  ــــان حمل ــــری  41خــــراو شــــده در جری ــــر مرک مــــار  در دفت

کمیســــیون مســــتقل انتخابــــات، ایجــــاد مــــی کنــــد مــــورد 
 مالحظه قرار داده است. 

  ــــی خواســــته ــــدارکات  در دب ــــده ت ــــراهم کنن کمیســــیون از ف

ـــــار چـــــا  ـــــا ک ـــــرای دور دوم  اســـــت ت اوراق ر ی دهـــــی را ب
 انتخابات آماز کند. 
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