
 

  

 2018اگست  12یکشنبه                                                                      نوید احمد بارکزی
 

نامزد ولسى جرگه واجد شرايط نامزدى نمى باشند ٣٥کميسيون شکايات انتخاباتى:   

Aug 11, 2018  

تن از نامزدان احتمالى انتخابات  ٣٥(: کميسيون شکايات انتخاباتى، ٩٧اسد  20کابل )پژواک، 

ولسى جرگه را واجد شرايط نامزدى ندانسته و فهرست آنان را به کميسيون مستقل انتخابات فرستاده 

 است.

  تن شامل اين فهرست، اعضاى برحال ولسى جرگه مى باشند. 12

تن يادشده مربوط به واليت هاى کابل، ارزگان، باميان، بدخشان،  ٣۵بر اساس فهرست، اسامی 

بغالن، بلخ، پروان، پکتيا، تخار، خوست، سمنگان، فارياب، لوگر و ننگرهار مى باشند و دو تن در 

 حوزه هاى کوچى ها نامزد مى باشند.

ی از واليت محب هللا، امان هللا هوتکی و احمدشاه شمس از واليت ارزگان؛ عبدالرحمن شهيدان

باميان؛ فوزيه کوفی، مريم کوفی، محمد نبی بيان و عبدالصمد عبدالحميد از واليت بدخشان؛ سيد 

از واليت بلخ؛  جعفر نادری، اسدهللا اسالم زوی و حيات هللا وفا از واليت بغالن؛ اسد هللا شريفی 

براهيم خيل از واليت پکتيا؛ غالم حيدر جيالنی و نوراحمد سکندر از واليت پروان؛ هللا مير و نويد ا

بشير قانت و اسدهللا ايوب از واليت تخار؛ لياقت هللا بابکرخيل و جبار جبارخيل از واليت 

خوست؛معصومه خاوری، محمد آصف عظيمی و رئيس خيرهللا از واليت سمنگان؛ سخی نويد از 

ياالحق امرخيل و واليت فارياب؛ قيس حسن، مولوی تره خيل، سيد داود نادری، صداقت زاهد، ض

احسان هللا عاطف از واليت کابل؛ اکبر ستانکزی از واليت لوگر؛ شايسته باز ناصری از واليت 

 ٣٥شيرعلی احمدزی و زرداد فريادی نامزدان )کوچی(   کندز؛ جاويد زمان از واليت ننگرهار؛ و

 تن يادشده مى باشند.

انتخاباتى امضا شده، آمده است که  در اخير اين فهرست که از سوى پنج عضو کميسيون شکايات

ًء از  ذوات جدول مندرج فوق الذکر، مطابق قانون انتخابات واجد شرايط تشخيص داده نشد؛ بنا»

 «ليست نهايى کانديدان حذف گردد.

 يک منبع اين کميسيون، کاپى فهرست يادشده را که به آژانس خبرى پژواک رسيده است، تاييد کرد.

قل انتخابات گفت که نام هاى ذکر شده در فهرستى که کاپى آن به پژواک يک منبع کميسيون مست

تن را به کميسيون  ٣٥رسيده رد و تاييد نمى کند؛ اما افزود که کميسيون شکايات انتخاباتى، فهرست 

 مستقل انتخابات فرستاده است.

لسى جرگه اعالم اين منبع گفت قرار است ناوقت امروز يا فردا، ليست نهايی نامزدان انتخابات و

 شود.

نامزد اين جرگه که کميسيون مستقل  1۴۵منبع افزود که کميسيون شکايات انتخاباتی، از ميان 

تن را شامل فهرست نهايى نامزدان کرده  102انتخابات شامل فهرست ابتدايى نامزدان نکرده بود، 

 است.

، شامل فهرست ابتدايى نامزدان تن 2٤٤٩پيش از اين، کميسيون مستقل انتخابات اعالم کرده بود که 

 ولسى جرگه شده اند.

 ميزان سال روان برگزار گردد. 28قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى، در 
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