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 1۶/۰1/2۰2۰                همدم قیشف

 

 پایان زمان رسیدگی به اعتراضات و شکایات
 

از  یاشن اتیبه اعتراضات و شکا یدگیزمان رس انیدر مورد پا یانتخابات اتیمستقل شکا ونیسیکم ینشست خبر
 1398 یجمهور استیانتخابات ر یئابتدا جیاعالن نتا

 

را  یخبر ینشست( 1398/1۰/2۴روز )سه شنبه مورخ:  ،یانتخابات اتیمستقل شکا ونیسیکم یمحترم رهبر یاعضا
 یمهورج استیانتخابات ر ییابتدا جیاز اعالن نتا یناش اتیبه اعتراضات و شکا یدگیدر رابطه به ختم پروسه رس

 .برگزار نمودند ونیسیکم نیا یمرکز فتردر د ینافیاست اتیو آغاز مرحله ثبت شکا یاتیدر دفاتر وال 1398
 

به  یدگیه رسب وندیدر پ یانتخابات اتیمستقل شکا ونیسیرئیس کم ینواریش انینشست محترمه زهره ب نیا یابتدا در
نموده و  هیبه خبرنگاران معلومات مفصل ارا ونیسیکم نیا یتیدفاتر وال یازسو ،یانتخابات اتیاعتراضات و شکا

تراضات به اع یانتخابات یقانون وطرزالعمل ها ابقکامل مط یطرف یبا ب ونیسیکم نیا یرهبر یکرد که اعضا دیتاک
 .کنند یم یدگیرس یانتخابات اتیوشکا

 

 ییابتدا جیاز اعالن نتا یناش یانتخابات اتیبه شکا یدگیافزود؛ براساس قانون انتخابات، مهلت رس ینواریش خانم
 یتیمرحله دفاتر وال نیو در ا افتی انیدوشنبه پا روزید یتیوال یها ونیسیدر کم 1398 یجمهور استیانتخابات ر

 .ندیابالغ نما ایقضا نیو به طرف یدگیثبت شده را رس اتیشده، شکا نییتوانستند تا در زمان تع
 

نموده اند  صلهیرا ف لیموارد ذ ون،یسیکم نیا یتیکرد که دفاتر وال حیتصر یانتخابات اتیمستقل شکا ونیسیکم رئیس
 ده،یرد گرد هیاثبات اسناد هیموجه نبودن و عدم ارا لیبدل تیشکا( 98۶۶ثبت شده، ) تیشکا( 1۶۵۴۵که از مجموع )

 یبه بازشمار میتصم تیوال 21محل در ( ۵31۶بتعداد ) شده، یمنجر به اقدام اصالح اتیمورد از شکا( 18بتعداد )
 ینفر از کارمندان انتخابات( ۷1بتعداد ) ،ینقد مهینفر جر( ۷۵بتعداد ) ده،یمحل باطل گرد( 1۰9اتخاذ شده، بتعداد )

 عدادبت زیشده و ن یمعرف ییقضاو  یعدل یبه نهادها تیشکا(  3اند. همچنان بتعداد )  دهیگرد فهیانفصال از وظ
صورت  یدگیمورد رس یمرکز ونیسیکم یاستثناء قرار گرفته که ازسو یتیوال یها ونیسیکم دیئبه تا تیشکا( 111)
 .ردیگ یم
 

ل مدت قناعت نداشته باشد، در خال اتیشکا یتیوال ونیسیکم میمعترض به تصم ایو  یشاک دیهرگاه کاند یگفته و به
 .ندیدرج نما ونیسیکم نیا یرا در دفتر مرکز شیخو ینافیاست اتیتوانند، شکا یم میبعد از نشر تصم ،ی( روز کار3)

 نیا یتیوال یها صلهیگفت: ف یانتخابات اتیمستقل شکا ونیسیعضو کم داریرو نیقطب الد دیادامه محترم س در
محترم مستقل  نویسیکم ات،یشکا یدفتر مرکز یاز سو ،ینافیاست یایبه قضا یدگینبوده و پس از رس یینها ونیسیکم

 .کند یم قیطبرا ت ونیسیکم نیا یها صلهیف ،یینها جیانتخابات جهت اعالن نتا
 

ا نشدن درخصوص افش یانتخابات اتیمستقل شکا ونیسیکم یو سخنگو یمنش یاسیمحترم داکتر محمد قاسم ال سپس
وقت  افراد قبل از نینام ا یشده اند گفت: افشا یمعرف یارنوالڅبه  یتیوال یها ونیسیکم یکه از سو یافراد ینام ها

 .مانده است یآنان باق ینافیو هنوز دوره است دهرا درج نمو شیخو ینافیاست اتیافراد شکا نیا رایباشد، ز یم
 :برشمرد نیچن رند،یگیقرار ب یقرار است مورد بازشمار ت،یوال 21را که در یمحالت یاسیال یآقا
 

محل، ( 18۶) ایمحل، پکت( 2۵وردگ ) دانیمحل، م( 92محل، پروان )( 11۷) سایمحل، کاپ( 1۴99تعداد)ب کابل
( 383) کایمحل، پکت( ۶۵) یمحل، غزن( 1۷محل، لوگر )( ۶محل، بغالن)( ۴3محل، پروان )( 1۵82ننگرهار )

محل، ( ۶1محل زابل)( ۵1محل، غور )( ۴۶محل، کندز )( ۷3محل، تخار)( 2۴3محل، کنر)( ۵3محل، خوست )
به  یده یمحل را( 1۷۷بتعداد )  روزینم تیمحل و وال( ۶۰محل، هرات)( 2۶۵محل، هلمند )( 121قندهار)
 .رفته است یبازشمار
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 کیمستقل انتخابات شر ونیسیبا کم یده یمحالت را یجدول پالن بازشمار گریتا دو روز د یاسیگفته داکتر ال به
 .انجام شود یمستقل انتخابات درحضور ناظران انتخابات ونیسیکم یسه ازسوپرو نیشود، تا ا یساخته م

 

 ر،یلغمان، پنجش سا،یکاپ اتیکه عبارتند از وال تیوال 1۷در  ینافیاست تی( شکا ۷69است که تاکنون )  یآور ادی قابل
به ثبت  وزریو نم ابیارزگان، زابل، فار ،یکندیکنر، نورستان، بدخشان، سرپل، بلخ، غور، دا ا،یپکت ،یغزن ان،یبام
 اند. دهیرس
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