
 

 اع�ميه مطبوعاتی

٢٠٠٩سپتمبر  ١٠  

کميسيون شکايات انتخاباتی امر باطل سازی بعضی صندوق ھای رأی دھی را در ٢٧محل رأی دھی   
 و(يت غزنی صادر می نمايد.

 کميسيون شکايات انتخاباتی مدارک واضح و قانع کننده ای تقلب را در يک تعداد از مراکز رأی, به تعقيب تحقيقات خويش

بدين ملحوظ کميسيون شکايات انتخاباتی أمر باطل سازی آرأ مورد استفاده شده  در . در و)يت غزنی را بدست آوردهدھی 
.دھی که شامل اند قرار ذيل ميباشد مراکز رأی. دھی را ميدھد مراکز رأی ٢٧  

  

 مرکز رأی دھی محل رأی دھی انتخابات تصميم
شماره تصميم کميسيون 

 شکايات انتخاباتی
رهشما  

 ١ A-09-00-7042 0601046 02 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود 

 ٢ A-09-00-7042 0601046 02,03 شورای و)يتی تمام آرأ باطل شود 

 ٣ A-09-00-7042 0601047 01,02 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود 

 A-09-00-7371 ۴ 0603072 03 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود 

باطل شودتمام آرأ    A-09-00-7371 ۵ 0603072 03 شورای و)يتی 

 A-09-00-7371 ۶ 0603074 01 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود 

 ٧ A-09-00-7371 0603075 01 شورای و)يتی تمام آرأ باطل شود 

 ٨ A-09-00-7371 0603075 02 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود 

یرياست جمھور تمام آرأ باطل شود   01 0603076 A-09-00-7371 ٩ 

 ١٠ A-09-00-7371 0603076 01 شورای و)يتی تمام آرأ باطل شود 

غيرهو  0609142 03 ,02 ,01 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود  A-09-00-5062   ١١ 

غيره  و  0609142 01,02 شورای و)يتی تمام آرأ باطل شود  A-09-00-5062    ١٢ 

دتمام آرأ باطل شو  غيره و  0609143 01 رياست جمھوری  A-09-00-5062   ١٣ 

غيرهو   0609143 02 شورای و)يتی تمام آرأ باطل شود  A-09-00-5062   ١۴ 

غيرهو   0609163 01 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود  A-09-00-5062   ١۵ 

غيرهو   0609164 02 ,01 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود  A-09-00-5062   ١۶ 

غيرهو   0609168 01 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود  A-09-00-5062   ١٧ 

غيرهو   0609169 01,02 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود  A-09-00-5062   ١٨ 

 ١٩ A-09-00-6650    0613287 01,02,03,04,05 شورای و)يتی تمام آرأ باطل شود 

 



ايات که کميسيون شکايات انتخاباتی در جريان رأی دھی و رأی شماری دريافت تحقيق وتصاميم بعدی در جواب به شک
در جريان تحقيق کميسيون شکايات انتخاباتی يک تعداد از موارد که نشاندھنده تقلب ميباشد که . اتخاذ گرديده است, نموده

. مشتمل است بر  

, آراء درست شمار نشده, کانديد ديگر جابجا شده بهاوراق رأی دھی يک کانديد که در بندل , شدها قات ن اوراق رأی دھی

ی دھی با فورم مربوطه و وق رأعدم مطابقت شماره مھر)ک ھای صند, مشابه بودن تک مارک ھا, مفقودی مواد انتخاباتی
. نمبر تقلبی اندبا چندين کارت ليست ھای رأيدھنده گان که   

کميسيون شکايات انتخاباتی به , مبنی بر وضاحت مدارک و تصاميم کميسيون شکايات انتخاباتی در رابطه به رأيدھی تقلبی
اين )زم و مناسب است تا باطل که گيرد قانون انتخاباتی تصميم مي ۵۴ و ماده ۴٩.٢ده اساس صDحيت خويش نظر به ما

. ذکر شده فوق حکم نمايدسازی تمام آرا را در انتخابات فعلی در محDت   

کميسيون شکايات انتخاباتی به کميسيون مستقل انتخابات حکم ميکند تا تفتيش و شمارش مجدد تمام صندوق ھا , بر عDوه
.را در محDت رای دھی ذيل را براه اندازد  

 (انتخابات رياست جمھوری و شورای و)يتی)  07 و 06 ,05 ,04 ,03 ,0609132-01

محDت  تمام  0609157  ( انتخابات رياست جمھوری و شورای و)يتی) 

 (انتخابات شورای و)يتی)   05 ,04 ,02 ,0609156-01

 

در آن ادعا شده بود اينکه کارمندان را که  A-09-00-5082و  A-09-00-5071کميسيون شکايات انتخاباتی شکايات 
مراکز رايدھی در ولسوالی ھای مختلف  ٨٣۴ر کميسيون مستقل انتخابات پDن پر سازی صندوق ھای رای دھی را د

  .را رد نمود, و)يت غزنی را دارند

  . تحقيقات خويش را در رابطه به شکايات باقی مانده و)يت غزنی و ديگر و)يات ادامه ميدھد کميسيون شکايات انتخاباتی

منبع  ميسيون شکايات انتخاباتیکتصاميم . ضميمه گرديده است کميسيون شکايات انتخاباتیمتن مکمل تصاميم مربوط 
کميسيون تصاميم فوق و تمام تصاميم ديگر . صDحيتی برای تمام مجازات ذکر شده در اين اعDميه مطبوعاتی است

  . قابل دسترس ميباشد www.ecc.org.af ھمچنان در ويب سايت اين کميسيون  شکايات انتخاباتی

قانون انتخابات برای تصميم گيری در مورد تمام شکايات پروسه  ۵٢ون شکايات انتخاباتی افغانستان يک نھاد مستقل است که بر اساس ماده کميسي
با تمامی شکاياتی که به کميسيون شکايات انتخاباتی سپرده . ساعت بعد از تخطی درج شوند ٧٢شکايات بايد در ظرف . انتخابات ايجاد شده است

کميسيون شکايات انتخاباتی با قضايای جدی به صورت مستقيم برخورد خواھد . ند به طور بی طرفانه، شفاف و به موقع برخورد می شودمی شو
  . کرد و کانديدان و طرفداران شان بايد برای نتيجه پروسه شکايات حوصله مند باشند

  :برای معلومات بيشتر لطفا با

  احمد مسلم خرم

ahmad.muslem@ecc.org.af  

+93 (0) 798188605  

  . در تماس شويد

  

  

 


