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د ۱۳۹۷کال ولسي جرګې ټاکنې د فساد ،تقلب ،تخلف او ټاکنيزو جناياتو د ممثلينو لخوا په پراخ ،سيستماتيک او
سازمان شوي ډول د تخطيو او جناياتو ښکار شوې او بايد باطلې اعالن شي!
د ټاکنو کمېسيون تقلبکار او جنايتکار مسوولين دې په علني ډول محاکمه او له قانون سره سمې رڼې ،سراسري او
عادالنه ټاکنې دې تر سره شي!
خبري اعالميه ،د بېړني خپراوي لپاره
شنبه ،۱۲ ،لړم(عقرب)-۱۳۹۷ ،کابل
د افغانستان د ټاکنو نوماندانو اتحاد ،د افغانستان د مدني ټولنې فډرېشن ،سياسي او مدني جريانونو او کانديدانو دفترونو ته رارسېدلي موثق راپورونه
وايي چې د د تلې د ۲۸مې ټاکنو په جريان کې د ټاکنو کمېسيون ،ارګ او حکومت د يو شمېر کړيو په الس له پخوا مهندسي شويو شومو لوبو له امله د
ولسي جرګې د ټاکنو بهير د پراخو ناقانونه کړنو ،درغليو ،تخلفونو ،تخطيو او ټاکنيزو جناياتو ښکار وګرځېدې ،او يادو نامشروع بانډونو د افغانستان د
ملت د سرنوشت پر وړاندې سترې خطرناکې لوبې په کار اچولي دي.
د اکثريت ټاکنيزو مرکزونو د ناوخته پرانېستل کېدا او د رأيه ورکوونکو لستونو کې د خلکو د نومونو نه شتون له امله د هېواد  ۷۵تر  ۹۰سلنه خلک
په ناقانونه ،قصدي او عمدي ډول د رأيې ورکولو له حقه محروم کړای شول ،په ډېرو مرکزونو کې په قصدي ډول د بايومټريک سيسټم خراب کړای
شو ،آوازې خپرې شوې چې د ټاکنو کمېسيون د پېر او پلور آزاد بازار ګرځېدلی و ،او د يو شمېر کمشنرانو ،کارمندانو او په مرکزونو کې دننه او بهر د
رأيو د پېر او پلور آوازې وې ،چې د يو عادي کارمند نرخ د  ۲۰۰۰تر  ۵۰۰۰ډالرو او د پارلمان د يوې کرسۍ بيه  ۵۰۰زره تر يو نيم مليون ډالرو
ګونګوسي ترغوږو راتلل.
دغه راز په لوړه بيه د يو شمېر بندو مرکزونو د پلورلو خبرونه خپاره شول ،په مرکزونو کې دننه او بهر د رأيو اخيستلو او خرڅولو آزادې معاملې
روانې وې ،يو شمېر مرکزونو کې يو شمېر جنايتکارو ،فاسدو او متقلبو کانديدانو د ټاکنو پروسه په خپله ګټه رهبري کوله ،د ملي امنيت او پوليسو د
يو شمېر کارمندانو لخوا په يو شمېر مرکزونو کې د ټاکنو پروسه يرغمل شوې وه او پخپله خوښه يې د يو شمېر جعلکارو نوماندانو په ګټه کاروله ،په
اکثريت مرکزونو کې د ناظرينو او مشاهدينو مخنيوی شوی او د ټاکنيزو جناياتو او تخطيو د مستند کولو د مخنيوي لپاره د هغوی د عکاسې او
فلمبردارۍ مخه نيول شوې ،د ناظرينو په غياب کې رأيې شمېرل شوي ،د شمېرنې نتايج نه ناظرينو ته ورکړل شوي او نه هم د خلکو لپاره پر ديوالونو
نصب شوي دي.
موږ د پورته ذکر شويو او نورو رنګارنګ درغليو ،فسادونو ،تخلفونو او جناياتو ډکو ټاکنو په اړه په الندې ډول خپل جدي دريځ څرګندوو:
 .۱د ۱۳۹۷لمريز کال د ولسي جرګې ټاکنو کې د قانون خالف له بايومټريک پرته او دويمه ورځ ناقانونه کارول شوې رأيې چې د پراخ فساد ،درغليو
او ټاکنيزو جناياتو عامل دي هېڅکله د منلو او زغملو وړ نه دي ،بايد باطلې اعالن او د قانون له حکمونو سره سمو د بايومټريک او رأيه ورکوونکو د
لست پر اساس ورکړل شويو پاکو ،رڼو او سالمو رأيو له مخې دې د ولسي جرګې لپاره د ولس رښتيني استازي وټاکل شي.
 .۲په هر هغه ټاکنيزه حوزه کې چې د ټولو ثبت شويو رأيه ورکوونکو تر  ۵۰سلنې ډېر خلک د ټاکنو کمېسيون د ناسالم مديريت او لستونو کې د هغوی
د نومونو د نه موجوديت او وخت د کميو له امله په لوي الس د رأيې کارولو له قانوني حقه محروم کړای شوي وي ،بايد باطل اعالن او له سره د
قانون له حکمونو سره سمې رڼې ،سراسري او عادالنه ټاکنې ترسره شي.
 .۳موږ د ټاکنو کمېسيون لخوا د ټاکنو د د ناکاره او ناکام مدېريت کلکه غندنه کوو او د کمېسيون د هغو پلورل شويو کمشنرانو او داراالنشاء کارمندانو
بېړنۍ علني محاکمه غواړو ،چې د ولس او وطن سرنوشت جوړونکې پروسه يې د خپل هوس او شخصي ګټو ،او د بهرنيو استخاراتي حلقو هدف ته
رسېدا ښکار وګرځوله ،او په رسمي ډول به پرې حقوقي او دعوی اقامه کوو.
 .۴که زموږ د پورته حقه او قانوني غوښتنو پر خالف هره ناقانونه ،سياسي او جنايتکارانه پرېکړه وشي افغانانو ته د منلو او زغملو وړ نه ده او پر
وړاندې به يې د هېواد خلک ،د افغانستان د ټاکنو نوماندانو اتحاد ،مدني او سياسي بنسټونه او فعالين د پراخو ،سراسري او منظمو مدني حرکتونو،
لويو الرو بندولو او نورو هر هغه مشروع حرکتونو له الرې پراخې مبارزې پيل کړي چې زموږ د غوښتنو د تحقق په لړ کې ګټورې ثابتېدای شي ،او پر
دې الر به د اړتيا تر وروستي حده قايم پاتې شي.
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