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 ټاکنې او د قانون نه صریح تخلف! ،افغانستان
 

ان پارلماني تدا د شرم او خجالت خبر ده چې د انتخاباتو د ټاکنو کمیسیون او یا د شکایاتو کمیسیون کوم کس یعنې کاندید د افغانس

  ټاکنې او د پارلماني ټاکنو د نامزادانو له لسته د محکمې د حکم نه پرته د سرچوک په آوازو له لسته وباسي.

کړې او کاندید د چا د زمکې پر غصب تورن دی او ال تر   دا د شرم خبر او ښکاري قحط الرجال ده چې چا پر کاندید عریضه

 ل کیږي او د انتخاباتو له لسته ایستل کیږي!اوسه محکمه شوای نه دی خو جزا ورکو

انه او د علت روښ  د انتخاباتو د کمیسیون لخوا که داسې تصمیم نیول شوای هم وای، باید متضرر ته یعنې کاندید ته تحریري

  ورکړ ای شوای وای.   دفاع فرصت

د کمیسیون دا حکم ردکړای   چې د محکمې حکم نه دی، د ټاکنود ټاکنو د شکایاتو کمیسیون ته په کار وه او دي په ده خاطر 

  وای او یا اوس رد کړي!

د اتهام اثبات د عدالت او محکمې کار دی او داسې عدالت چې د انتخاباتو د کمیسیون له خوا عملي کیږي باید شکایاتو د کمیسیون 

  تن و بار بستن او سقاوی دور شو او د قانون حاکمیت نه شو.لخوا او بیا محکمې لخوا نهایي کړای شي. له ده نه په غیر، دزد ګف

د   ډون او رای ورکول، رای تر السه کول د عامو شرایطو په پوره کولو د هر افغان حق دی. د کاندید جرمي تخلفټاکنو کې ګ

  نهایي محکمې لخوا باید ثابت شي.

ظام کې داسې تصامیم چې چا په کاندید عریضه کړې او کاندید په دې او دیکتاتوري نظامو کې حالت بل دی. خو د قانون حاکم ن

هغې متهم دی او ددې اتهام پر بنیاد چې حتی اجراات جزایی یې هم په حق کې نه دي پیل شوي او داسې کاندید له لسته ایستل 

  کیږي، دا هماغه له شانه قیضه کول او سرچیپه کار او د قانونیت لپاره د شرم خبر ده.

  پاکي ده او تخلف باید ثابت شي.  اصل

 اساسي قانون

  په لرلو حق دی، نه امتیاز.  ډون د عامو شرایطوټاکنو کې ګ

 حق اخیستل کیږي او امتیاز. ورکول کیږي اما امتیاز حتمي نه دی چې ورکړل شی.

په وجه د کاندیدانو له لسته ویستل کیږي قانون  او د کوڅې د افواهاتو  روان حالت چې کاندیدان د اتهام په وجه او د خاله ګک

  او د قانون حاکمیت ته توهین او د تأسف خبر ده.

  هغوی مشکل لري چې هغه جدي نیسي!   او عدالت جدي خبر ده. د دیموکراسي سره   دیموکراسي

  د ټاکنو د کمیسیون استقالل د قانون نه د تخلف د حق په مانا نه دی!

محکمې ته مراجعه وکړي او   اصالح په صورت کې متضرر او متضررین دې سترې محکمې او بیا نړیوالېد دې مسألې د نه 

 حیثیت باید د افغان حاکمیت تاوان ورکړي!  بیا سیاسي تاوان، د اتنخاباتو ناقانونه اعالنول او بیا اعاده د
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