د حوزوي ټاکنو په اړه د افغان سمون ټولني مطبوعاتی اعالمیه
د بېړني خپراوي لپاره
د تلې لومړۍ نېټه ١٣٩۶ ،
د هېواد اساسي قانون؛ پر سرتاسري او رڼو ټاکنو ټینګار کوي .هغه مهال ټاکنې سرتاسري ګڼلی شو ،چې پایله یې د ګڼ شمېر
افغانانو د رایو پر بنسټ والړه وي .موږ له دې وړاندې دوه ځلې د ولسمشرۍ او دوه ځلې هم د ولسي جرګې لپاره ټاکنې درلودې،
چې هر ځل مو ټاکنې د تېر په پرتله له زیاتو ننګونو سره مخ شوې دي.
له ډېره انتظار وروسته د ټاکنو خپلواک کمېسیون یو ځل بیا د ولسي جرګې د ټاکنو مهالوېش اعالن کړ ،خو ال هم اندېښنې پر ځاى
دي او داسې ښکاري ،چې کمېسیون د کمزوري مدیریت او حکومت د نه پاملرنې له امله د ټاکنیزو حوزو د کوچني کولو چارې ته
د عمل جامه نه وراغوندي.
له بده مرغه حکومت په بېالبېلو بهانو له یادې چارې ځان شاته کوي .که چېرې نوى ټاکل شوى کمېسیون د دې جوګه نه وي ،چې
په ښه توګه د ټاکنو د اصالحاتو چاره تر سره کړي او د ټاکنو حوزې کوچنۍ نه کړي ،نو دا پوښتنه راوالړیږي چې کمېسیون د
څه لپاره نوی او له سره انتصاب کړل شو؟
د افغان سمون ټولنه یو ځل بیا د ټاکنو پر کمېسیون غږ کوي ،چې افغانان تش په نامه ټاکنو ته اړتیا نه لري ،بلکې د ولسي جرګې
ټاکنې باید په داسې توګه ترسره شي ،چې استازي یې د ګڼ شمېر سیمو د خلکو په خوښه ولسي جرګې ته الره پیدا کړي.
له حکومت په جدي ډول غوښتنه کوو ،څو د افغانستان له موجوده اکثریتي سیستم څخه پر حوزوي سیستم (تک کرسي) د بدلون په
اړه کړې ژمنه ،چې په تخنیکې لحاظ ورته ) First Past The Post (FPTPوایي ،عمل وکړي او د افغانستان د  ۲۵۰استازو
څوکۍ دې د ښځو ،کوچیانو او یوه څوکۍ د اهل هنود له ونډې څخه پرته په کوچنیو حوزو باندې ووېشي ،ترڅو په پارلمان کې د
هرې سیمې استازولي شتون ولري او څوک ځان محروم ونه ګڼي.
موږ له ولسمشر او اجرائیه مشر په کلکه غوښتنه کوو ،څو پر کمېسیون فشار راوړي چې په خپلو مسوولیتونو کې سرغړونه او
ناغېړي ونه کړي .موږ د ټاکنو له کمیسیون غواړو ،چې که چېرې په ټاکل شوې موده کې د غوره ټاکنو ترسره کولو وس او وړتیا
نه لري؛ له خپلو دندو دې په درنښت استعفاوې ورکړي ،څو پر ځاى یې وړ او تکړه کسان دغه دروند مسوولیت پر غاړه واخلي.
نه غواړو چې تېرې تجربې بیا ځلې تکرار شي او د چارواکو د ناسم مدیریت له امله مو د ټاکنو پر ملي لړۍ د هېوادوالو او
نړیوالې ټولنې د باور کچه الپسې راټیټه شي.
که چیري حکومت خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي او سر له اوسه ټاکنو ته بشپړ چمتووالى ونه نیسي نو موږ به له هرې ممکنه،
مشروع او سوله ییزې الرې پر حکومت فشار راوړو ،څو ټاکنې پر خپلې اعالن شوې نېټې ترسره او همدارنګه د (تک کرسي)
سیستم هم په جدي توګه په پام کې ونیسي.
"افغان سمون ټولنه" چمتو ده ،له حکومت سره د ټاکنو اړوند هر ډول مشروع او قانوني همکاري وکړي .چمتو یو چې له حکومت
او د ټاکنو له خپلواک کمېسیون سره د رڼو ،اغېزناکو او بې پرې ټاکنو ترسره کولو لپاره خپله هر اړخیزه طرحه شریکه کړو.
د ملي ،مدني او بې پرې بنسټ په توګه غواړو چې ملت ته د منلو وړ ټاکنې ترسره شي ،څو داسې ولسي جرګه او ولسوالیو
شوراګانې ولرو ،چې د خپلو خلکو ښه او غوره استازیتوب وکړی شي.
د ازادو ،رښتینو ،رڼو او سرتاسري ټاکنو په هیله.
د اړتیا پر مهال له ( )۰۷٩۵۵٣۴۰٣١او ( )۰۷۰۸١۲٩١۰۰شمېرو سره اړیکه ونیسئ.

