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 جمهور: سیرئ دیفرمان جد
 کنند یاز مداخله در انتخابات خوددار یکارمندان موسسات دولت

 

در انتخابات  شتریب تیشفاف جادیا یرا برا یااسد( فرمان چهار ماده 1۶شنبه ) روز سه یجمهور اشرف غن رئیس
 صادر کرد. یولسوال یها و شورا یمل یشورا

 

 نیفرمان مقامات، منصوب نیگفت که مطابق ا ینشست خبر کیدر  یجمهور استیر یسخنگو ،یچخانسور هارون
 نیقضات و منصوب ،یمل یشورا یاعضا یرنظامیو غ ینظام ،یدفاع یها اعم از اداره یدولت یها و کارمندان نهاد

 کنند. یخوددار یولسوال یها او شور یمل یمکلف اند که از مداخله در امور انتخابات شورا ستره محکمه
 

آرا و شمارش یدهیمراکز را دهندگان،ینام رابه مراکز ثبت  یتیامن یهاروین هٔ فرمان ورود خودسران نیدوم ا هٔ ماد
و  یدهیجمهور، انتقال اسلحه به مراکز ثبت نام، محالت را رئیس دیسوم فرمان جد هٔ را منع کرده است. طبق ماد

 دیتأک یانتخابات یها کارمندان و اداره تیامن نیفرمان به تأم نیگر اید هٔ ادآرا ممنوع شده است. در ممراکز شمارش
 منع شده است. ینامزدان انتخابات یبرا یفرمان، استفاده از امکانات دولت نیشده است. همچنان بر اساس ا

 

 یتیوال یشورا ،شورای ملی ،یجمهور استیگفت که انتخابات ر شیها از صحبت یگریدر بخش د یچخانسور یآقا
 یالزم برا یهایو تمام آمادگ شودیبرگزار م یانتخابات میدر زمان مشخص آن مطابق تقو ها یولسوال یها و شورا
 انتخابات گرفته شده است. یبرگزار

 

 ی. آقاکنندیصحبت م یاز ک یندگیکه به نما ندیبگو دیبا شوند، یکه مانع انتخابات م یهمچنان گفت اشخاص او
که  یتیدر انتخابات است، اما شرکت با ظرف کیومتریبا ستمیجمهور طرفدار س رئیسخاطرنشان کرد که  یچخانسور

 کار را درست انجام دهد، وجود ندارد. نیا
 

بوده است که با استفاده از  نیبا اقشار مختلف ا داریجمهور در د رئیس دیتأک»گفت:  یجمهور استیر یسخنگو
 ییهااز گذاشتن کمره یچخانسور یآقا« شود. یبردارگذاشته و فلم یدهیو کمره در محالت را لیموبا ،یتکنولوژ

یم یبررس گونهنیا شانیو به قول ا شوندیم یآورجمع یدهیرا هٔ سخن گفت که پس از مرحل یرا یهادر صندوق
 داده است. یکه چند نفر را شود

 

خواهان استفاده  خوانده، رشفافیرا غ دهندگانیروند ثبت نام را یاسیس یهاانیاز احزاب و جر یشمار ن،یاز ا شیپ
 شده بودند. یدهیدر روند را کیومتریبا ستمیاز س

 

 .شود یینها شورای ملیفهرست نامزدان انتخابات  گریروز د کیدارد تا  احتمال
 

ولسی روان، فهرست نامزدان انتخابات  هٔ هفت انیکه احتمال دارد تا پا ندیگویم یانتخابات اتیشکا ونیسیکم یهامقام
 مانده است. یباق گریروز د کیهفته  نیا انیشود. امروز چهارشنبه است و تا پا یینها جرگه

 

بوده است، اما ما با  ادیز اریکه حجم کار بس با آن: »دیگویم یانتخابات اتیشکا ونیسیکم منشی ،یروحان رضایعل
 .«میو خالص کن یرا بررس ایهفته تمام قضا نیتا آخر ا که میکن یسرعت تالش م
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از فهرست نامزدان  خاص ونیسیرا که توسط کم یدر حال حاضر اعتراضات افراد یانتخابات اتیشکا ونیسیکم
فهرست  نیتن را از ا 2۵گذشته نام  هٔ روز جمع خاص ونیسی. کمکندیم یحذف شده، بررس ولسی جرگهانتخابات 

 حذف کرد.
 

 ،خاص ونیسیکم میتصم نیاسد( فرصت داشتند که در برابر ا 1۴) کشنبهیافراد تا روز  نیاساس قانون انتخابات ا بر
 ثبت کنند. یانتخابات اتیشکا سونیرا در کم شان یها اعتراض

 

 ل،یختره ریوز شاه ،یجعفر نادر دیس مردم بدخشان، ندهٔ ینما یکوف هیمردم کابل در پارلمان، فوز هٔ ندیمجاهد نما گلهللا
 اند.شدگان  حذف انیقانت در م ریو بش یمکنڅ الرحمانبیمراد، مجگل ،یاحمدز یرولیش
 

 .ستین ییو نها یقطع خاص ونیسیکم میتصم نیکه ا دیگویم یانتخابات اتیشکا ونیسیکم منشیحال،  نیا با
 

 فهرست روز نیا دیبا ،یانتخابات میکه طبق تقو کشندیرا م شورای ملیانتخابات  ییانتظار فهرست نها یدر حال مردم
 .شد یاسد( اعالم م 12شنبه )

 

 شودیم یدگیافراد رس تی: به شکایروحان
 

 یانتخابات پارلمان یبرگزار یبه چگونگ وندیدر پ گرید یها تیو وال یغزن یاعتراضات جنجال یحال، در پ نیهم در
 هٔ در برابر درواز یاینشست اعتراض یبغالن با برگزار تیوال یها از باشنده یاکنون شمار ها یولسوال یو شورا

 ای ملیشوراز فهرست نامزدان انتخابات  نامزداناز  یشمار یها خواهان حذف نام یانتخابات اتیشکا ونیسیکم
 شدند.

 

ها اجازه به آن دیدست دارند و نبا گرید اتیو جنا هموطناناز نامزدان در قتل  یکه شمار کنند یادعا م معترضان
 وارد شوند. شورای ملیداده شود که به 

 

 نیحق هر فرد است و آنان به ا تیرابطه گفت که شکا نیدر ا یانتخابات اتیشکا ونیسیکم منشی ،یروحان رضایعل
 .کنندیم یدگیمطابق به قانون انتخابات رس اتیشکا

 

را در برابر  یاعتراض ییگرد هما زیکشور ن یمجتمع جامع مدن یاز اعضا یافراد، شمار نیبا نشست ا همزمان
 کردند. ریدا یانتخابات اتیشکا ونیسیکم هٔ درواز

 

از نامزدان را از فهرست نامزدان  یشمار یانتخابات اتیشکا ونیسیکه کم ندیگویم یمدن هٔ جامع یاز اعضا یشمار
 نیدر ا یانتخابات اتیشکا ونیسیکم منشی ،یروحان یحذف کرده است، اما آقا یاسیس لیبه دال ولسی جرگهانتخابات 

 یاتانتخاب اتیشکا ونیسیخود را در کم تیشکا خاص ونیسیکم میدر برابر تصم تواندیم یرابطه گفت که هر کس
 .کنندیم یدگیرس اتیها به شکاگفت که آن دیبا تأک ینروحا یدرج کند. آقا

 

 امسال برگزار شود. زانیم 2۸ خیافغانستان به تار یهایولسوال یها و شورا یاست انتخابات پارلمان قرار
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