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د ولسمشریزو ټاکنو دې وروستیو پایلو ښایي د شکایتونو په اړه پرېکړه 
اعالن وځنډوي

زیااتو شاکایتونو څخه  ۰۲۲۲( له IECCد ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون )
د ټاااکنو خپلااواک مااې نېټااې پااور   ۳۳د غااویي میاشااتې تاار  اوپااه څېړلااو 
سااپارلو بوخاات ده  کااه څااه  اا  د  د خپلااو پرړکااړو پااه تااه (IEC) کمېساایون

ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسیون یوه چارواکي وویل چې کېداه شاي د 
ماااې نېټاااې د   ۳۱اړوناااد  لاااړځ پاااه غ ېااادو سااارهد د وري میاشاااتې د 

 ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو په اعالن کې ځنډ رامن ته شي  
 

ټاه د ولسمشاریزو نې ماه ۱د ټاکنو خپلواک کمېسیون د  غویي میاشتې په 
سالنهد  ۴۳..لومړنۍ پایلې اعالن کاړ  چاې پاه کاې ععادهللا ععادهللا  ټاکنو

سالنه رایاې ترالساه کاړ  و   زلماي رساول د  ۱۳۴۳اشرف غني احمدزي 
سلنه رأیو په ترالسه کولو سره دری  کس وه چې تر ناورو ډړار  رأیاې  ۳۳۴۳

سالنه  ۱۴۳و د په داسې حال کې چاې ععادالرر رساول سایاف  یې ګټلې
 رأیې خپلې کړ  و   

 

مه نېټاه  .۰د ټاکنو خپلواک کمېسیون پالن لري ترڅو د غویي میاشتې په 
اړه  پاهتر  غو پور  چې د ټولو شاکایتونو  مګروروستۍ پایلې اعالن کړيد 

د ټااکنیزو شاکایتونو پرړکړه ونشيد اړوند کمېسایون دا کاار نشاي کاواله  
خپلواک کمېسایون لاه وړاناد  د شاکایتونو د ځېړلاو لاړځ لاه ټاکال شاو  

مهاال دهد او اوس  څخه وروسته غ ولې (مه ۳۱د غویي میاشتې )مود  
ماه نېټاه خپلاې پرړکاړ  د ټااکنو  ۰۳پالن لري ترڅو د غاویي میاشاتې پاه 

مېسایون د ټااکنیزو شاکایتونو د خپلاواک کخپلواک کمېسیون ته وساپاري  

چارواکي وویل چې کاه چېار  اړیناه وبلال شايد ناو دا کمېسایون کاواله 
نېټاې  ۰۱شي چې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لړځ د غویي میاشاتې تار 

 پور  وغ وي  
 

شاااکایتونه  عااات او د ټااااکنیزو  ۰۳۱۱پاااه اړه  د رأیاااې اچاااوونې او شااامېرنې
شااکایتونو د خپلااواک کمېساایون د والیتااي دفترونااو د پرړکااړو پاار وړانااد  د 

شاکایتونه د  ۳۰۳شتون لري  په ټولیزه توګاهد پېښې  ۱۲استیناف غوښتنې 
لومړنیو پاایلو پاه اړه دي  د ټااکنو خپلاواک کمېسایون د  ارا  والیات د رأیاې 

څخاه  ۰۱.۲۲۲رأیاو پاه ګاډوند لاه  ۳۲۲۲۲۲کاې د محلوناو  ۳۳۲اچوونې پاه 
 محلونو کې باطلې اعالن کړ    ۳۰۳ډړر  رأیې د رأیې اچوونې په 

 

شاکایتونو لاه ډلاې  ۳۰۳سپارل شویو د د ععدهللا لپاره د کمپاین کوونکو لخوا 
شکایتونه د لومړنیو پایلو په اړه ديد پاه داساې حاال کاې چاې د  ۳۳۳څخه 

شکایتونه د اشارف غناي احمادزي پاه اساتازیتور  .د لومړنیو پایلو پور  اړون
د داوود سلطانزوه او محمد شفیق ګل آغاا شاېرزي لپااره د  عت شوي دي  

ټولااو نوماناادو د رأیااې کمپاااین کوونکااو لخااوا یااو یااو شااکایت  عاات شااوه ده  
محلونو کې د باطلو شویو رأیو په د الزیااتو مالومااتو غوښاتنه  ۳۰۳اچوونې په 

 ټی  په ځانګړ  توګه په بغالند  را  او دندوز والیتونو کاې کړ  ده  د ععدهللا
   د باطلو شویو رأیو په اړه د مالوماتو غوښتنه کړ  ده 

 

د ټااکنو  "د ععدهللا ععدهللا لپاره د کمپاین کوونکو له ډلې څخاه یاوه تان وویال
محلونااو رأیااې یااې  ۳۰۳خپلااواک کمېساایون وویاال چااې د رأیااې اچااوونې د 

باطلې کړ  ديد خو ښاکاره ناه ده چاې د رأیاې اچاوونې دا محلوناه چېرتاه 
  په د  اړه د مالوما  په درلودلو سره به موږ پوه شو چې آیا ماوږ شتون لري

 "په اړوندو محلونو کې رأیې لرلې او که نه 
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د  حقودي څانګې مشر خالاد اوریاا وویال چاې 

محلونو رأیې د پوښتنې وړ و  دا ځکه چې په کاې د  ۳۰۳د رأیې اچوونې د 

او د رأیاې اچاوونې محلوناو د  راساایانو  ُمهرونااوټااکنو د خپلاواک کمېسایون 
 السلیکونو په کې شتون نه درلود  

 

یون د زونونو په کچاه شاکایتونه څېاړي او د د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېس
مااې نېټااې پااور  یااې ورځنااۍ علنااي  ۳۳څخااه تاار  .۳غااویي میاشااتې لااه 

اړونااد کمېساایون خپلااه لااومړنۍ علنااي ناسااته د ناسااتې تنماای  کااړ  دي  
ماه پاه الره واچاوه ترڅاو د بااطلو شاویو رأیاو پاه اړه د  ۳۲غویي میاشتې په 

د   عت شویو شاکایتونو ۳ړه پر وړاند  ټاکنو د خپلواک کمېسیون د پرړکړو په ا
 په اړه مالوما  وکړي    ردولو

 

والیتوناو کاې د رأیاې اچاوونې د  ۱۳د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون په 
نورو مرکزونو په اړه په څېړنه بوخت ده  پکتیکا  غه والیات ده چاې پاه  ۱.۱

مرکزوناه( تار څېړناې  ۱۳کې تر ټولو زیاا  شامېر د رأیاې اچاوونې مرکزوناه )
څېړنې الناد  د رأیې اچوونې مرکزونه په  را  والیت کې تر  .۱الند  دي  

ناد ار والیات کاې دمرکزوناو پاه اړه پاه  ۱۱ديد په داسې حاال کاې چاې د 
کاازد پااه کاپیسااا والیاات کااې دوه پااه لااوګر والیاات کااې یااو مر څېړنااه روانااه ده 

کااې دره مرکزونااه تاار څېرنااې  دواړو والیتونااو او پااه پنیشاایر او کنااړ مرکزونااه
 الند  دي  

 

ناادر محساني طلاوی نیاوز تاه  د  ټاکنیرو شکایتونو خپلواک کمېسیون ویاناد
څخه زیا  شکایتونه په مستقیمه توګاه د ټااکنو خپلاواک  ۳۲۲۲وویل چې له 

 کمېسیون د کارکوونکو په اړه وو  
 

په غزني والیت کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلاواک کمېسایون والیتاي دفتار د 
اړونااد   مدارنګااه بوخاات دهد پااه د تورونااو پااه څېړلااو ولسااواالنویااو شاامېر 
ټاکنو خپلاواک کمېسایون د یاوه تان سایمه  ولسوالۍ په کچه د د کمېسیون

پاه نااور  ګاواکي چاې د لګیدلي تور په اړهباند   ( DFCایز  مغږي کوونکي )
د د څېړناه کاوي   ډک کاړي دي یې د رأیې اچوونې صندودونه ولسوالۍ کې

تاي دفتار د اندړ په ولسوالۍ کېد د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسایون والی
یاو لاه بال  چاې رأیې اچوونې په دریو مرکزونو کې داسې صندودونه ومونادل

 له جال کېدو پرته د رأیې پاڼو په بنډلونو ډک شوي وو   څخه
 

د بامیانو په والیت کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسایون والیتاي دفتار 
کاو  چاې د د ټاکنو د خپلواک کمېسیون  غه دوه تناه چاارواکي نقادي کاړل 

ربانااد  ځااانګړو ولسمشااریزو نوماناادو پااه ګټااه د تقلعااي رأیااو د کااارولو تااور و
 و چااارواکو دلګیاادلو وو  کااه څااه  اا د د ټاااکنو د خپلااواک کمېساایون اړونااد

او پېښااې تاار څېړنااې النااد  دي  د ټاااکنیزو  کااړ  ده تنهاسااتیناف غوښاا
وه د کهمارد ولساوالۍ د رأیاې اچاوونې پاه یا دشکایتونو خپلاواک کمېسایون

مرکز کې د رأیې اچوونې دوه صندودونه له  غه  وروساته باطال اعاالن کاړل 
پار اړوناد  چې خلک یې د رأیاې ورکولاو مناو کاول کله چې وسله والو کسانو

 ۳۰۲۲برید وکړ د رأیاې اچاوونې پاه صاندودونو کاې یاې شااوخوا  باند  مرکز
 رأیې ځاه پر ځاه کړ   

 
نو د خپلاواک کمېسایون والیتاي په دایکندي والیت کاې  د ټااکنیزو شاکایتو

د   څاه یاې کاړ  ده ترڅاو جریماه کاړ کاو  چاې نقادي دفتر  غاه نوماناد
ناو   لار   د سایال نومانادچاې ورڅخاه  له الر  جعلي رأیې پاڼو د وړشلو

د نیول شو  پرړکاړ   په یې يدرغلۍ ترسره کړي  اړوند نوماند دشوه وه
 پر وړاند  د استیناف غوښتنه کړ  ده 

 

کال ټاکنو په  ۳۱۳۱ې د افغانستان د
 اړه وروستي مالومات 

کال، غویي میاشتې  ۳۱۳۱

مه ۳۱  

ورځې  ۱۳له ټاکنو څخه 
  وروسته 

 

یييييو ماموریيييي  پييييه پره اڅييييوي او پييييه  يييير   پييييه افغانسييييتان کييييې د کتنييييې (NDIملييييي کیموکراټیييييی انسيييي ی یو   
 دن  يييييې د ولسمشيييييریزو او وپیتيييييي شيييييورا انو  ميييييې ۳۱دې  وري میاشيييييتې د کيييييې یيييييې پيييييه دې   يييييواد کيييييې

   شننه  رسره کوي. څخه دمخه، په بهیر کې او وروسته له لړۍ ټاکنو 
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 ولسمشریزو نوماندو خپل د ټاکنیزو سیالیو  کمپاین( لګښو ونه اعالل کړل
 

ععااادهللا ععااادهللا شااااوخوا د خپااال تااار ټولاااو ناااږد  سااایال اشااارف غناااي 
احمااادزي پرتلاااه دوه براباااره ماااالي لګښااات پاااه خپااال ټااااکنیز کمپااااین کاااې 
درلااود  د ټاااکنو د خپلااواک کمېساایون پااه ویااخ پاڼااه کااې د خپاااره شااویو 

میلوناااه افغاااانیو  ۳۲ماادارکو پااار بنساااعد ععااادهللا ععااادهللا لااه داااانونو حاااد 
ریکااااااي ډالاااارو( څخااااه ډیاااار  روپااااې لګااااولي دي او ام ۲۲۲د۳۱۳)تقریعااااا  
میلونااه افغااانو مااالي مرسااته یااې تاار السااه کړړااده  د اشاارف  .۳نااږدي 

میلوناااه  ۱د۳غناااي احمااادزي د ټااااکنیزو سااایالیو ماااالي لګښااات تقریعاااا  
میلوناااه افغاااانو ماااالي مرساااته یاااې  ۱افغاااانو اعاااالن شاااوه او ناااږد  

 ترالسه کړ  ده   
   

ټولټال لګښت 
 )افغانو(

مالي ټولټال 
مرسته 
 )افغانو(

 شمیره ولسمشریز نوماند

 1 ډاکټر ععدهللا ععدهللا 13,984,500 10,023,954

محمااااد داود ساااالطان  101,000 4,037,569
 زوه 

2 

 3 ععدالرحی  وردک 0 399,280

 4 ععدالقیو  کرزه 1,105,000 8,014,754

محماااد اشااارف غناااي  2,830,200 5,698,842
 احمدزه

5 

 6 محمد نادر  نعی  2,350,000 5,497,863

 7 زلمو رسول  9,840,000 9,840,842

انییناااار دطاااا  الاااادین  11,000,000 6,210,303
  الل 

8 

محمااد شاافیق ګاال آغااا  0 8,402,370
 شیرزه

9 

پروفیساااااور ععااااادالرر  540,000 5,228,674
 رسول سیاف

10 

 11  دایت امین ارسال 1,252,350 10,116,260

 میموعه 43,003,050 73,470,711

 مه ۳مې  .۰۲۳: د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ویخ پاڼه سرڅینه
 
د ولسمشااااریزو او والیتااااي شااااوراګانو نوماناااادي اړ دي چااااې د ټاااااکنیزو 
ساایالیو پااه ټااول بهیاار کااې د خپلااو د مااالي لګښااتونو رپااو  د ټاااکنو خپلااواک 
 کمېساایون تااه وسااپاري ترڅااو د ټاااکنو خپلااواک کمېساایون دا مالومااا  پااه
آنالیاان توګااه خپاااره کااړي   غااه نوماناادي چااې د لګښااتونه د ټاکاال شااوي 
حااد څخااه یااې ساارغړونه کااړ د کېااداه شااي د مااالي جریمااې پااه ګااډون 
لااه نااورو میااازاتو سااره مااه شااي  کااه څااه  اا د د ټاااکنیزو ساایالیو پاار مهااالد 
کمېسااایون دا څرګناااده کاااړه چاااې دا باااه ساااتونزمنه وي چاااې دا لګښاااتونه 

پااه ماادني ټولنااو او عااامو خلکااو  تاارد  تاار چااې تعیااین او وټاکاال شااي او آن
یااې غااږ وکااړ چااې کااه چېاار  لااه ټاکاال شااوي حااد څخااه یااې ډیاار لګښاات 

 ترسترګو شود نو په اړه یې د اړوند کمېسیون ته رپو  ورکړي  
 

 
 
 

 
د ټاااکنو د خپلااواک کمېساایون پااه ویاا  پاڼااه کااې د خپاااره شااواو ماادارکو پاار 

سااه کااړ : رحاای  بنسااعد دوه تنااو نوماناادو  اایر مااالي مرسااته نااده تاار ال
چااې د ټاااکنو لااه ورځااې دمخااه یااې لااه ساایالۍ څخااه الس څااوک وردکد 

میلونااه  .پاار ساار شااو او د ټاااکنیزو ساایالیو پااه بهیاار کااې یااې لګښاات نااږد  
میلونااه  .۱۴افغااانو اعااالن شااوح او محمااد شاافیق ګاال آغااا شاایرزه چااې 

 افغانې یې لګولي دي  
 

 ۱یاشااتې پاااه لکااه څنګااه د ټاااکنو د خپلااواک کمېسااایون لخااوا د غااویي م
لسمشااریزو نوماناادو مااه اعااالن شااویو لومړنیااو پااایلو جوتااه کااړه چااې لااه و

ساالنه رأیاې تاار الساه کااړيد نااو  ۳۲و نشاو کااواله چاې څخاه  اایر یاوه  ماا
 ډړر احتمال شته چې ټاکنې به دوی  پړاو ته الړ  شي     

 

د ټااااکنو لاااه خپلاااواک کمېسااایون اړ ده ترڅاااو د تفتااای  او یاااا بیاشااامېرنې 
د لومړنیااو پااایلو پااه اړه  اار ډول سمون اصااالحا د پااه خپاال  پااه پایلااه کااې

ویاا  پاڼااه کااې خپاااره کااړي   کااه چېاار  لااه بیاشاامېرنې وروسااته د پااایلو 
فورماااه بااادلون وماااوميد ناااو د ټااااکنو لاااه خپلاااواک کمېسااایون اړ ده ترڅاااو 
تصااحیش شااو  فورمااه سااره د اصاالي فااورمې خپااره او د باادلون پااه اړه یااې 

 توضیحا  ورکړي  
   

ټااااکنو د خپلاااواک کمېسااایون د حقاااودي څاااانګې د  د اوریااااښااااغلي خالااا
رأیااو پاااڼو د بااې اعتعاااره کولااو پاار  ۲۲۲د.۰۱د  –رااایس څرګنااده کااړه چااې 

کمېساایون بااه بیاشاامېرنه بشااپړه شااو  دهد او د ټاااکنو خپلااواک  -بنسااع 
 د پایلو نو  فورمې په خپل وی  پاڼه کې خپر  کړي  

 

د ټااااکنو خپلاااواک  د غاااویي میاشاااتې لاااه لاااومړځ نېټاااې څخاااه را  یساااې
کمېسااایون د تفتااای  پاااه اړه  ااایر ډول مالوماااا  ناااه وو خپااااره کاااړي  تااار 
اړوناااد  نېټاااې پاااور د د ټااااکنو خپلاااواک کمېسااایون د رأیاااې اچاااوونې د 

 سلنه تفتی  بشپړ کړه وه  ۳۰۴۳محلونو   ۳۱۳۲

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 لنډ ورستې مالومات
  د طلوی نیوز د رپو  پار بنساعد د ټااکنو خپلاواک کمېسایون د والیتاي

والیتونو کاه بشاپړه کاړه ده  د  ۳۳شوراګانو د ټاکنو په اړه تفتی  په 

ټاکنو خپلواک کمېسیون پاه پاا  کاې لاري چاې د والیتاي شاوراګانو د 
ماه او وروساتۍ پاایلي ۰۱ټاکنو لومړنۍ پایلې د غویي د میاشتې پاه 

 مه نېټه اعالن کړي   ۳۱میاشتې په یې د غعرګولي د 
  والیتونااو د والیتااي شااورا د ټاااکنو  ۳۱د رأیااې شاامېرنې ملااي مرکااز د

 لومړنۍ پایلې بشپړ  کړي دي 

  د احتمااالي دویاا  پااړاو ټاااکنو پااه صااور  کااېد محمااد شاافیق ګاال آغااا
شیرزي خپل مالتړ له ععدهللا ععدهللا څخه اعالن کړ  لومړنۍ پاایلې دا 

سالنه رأیاې ترالساه کاړ  دي  ښااغلي  ۳۴۱څرګندوي چې شیرزي 
شیرزي خپل ډیره رأیي د سویلي والیتوناو  لمنادد کناد ار او ارزګاان 

 دي   والیتونو څخه ترالسه کړ 

  د ټاکنو خپلواک کمېسیون په پاا  کاې لاري چاې د ټااکنو دویا  پاړاو د
مه نېټه په الره واچويد د د  مود  پاه تار   .۰غعرګولې میاشتې په 

کې به د ټاکنو خپلواک کمېسیون بسیا وخت ولاري ترڅاو  غاه تاوکي 
ماه د د  کمېسایون پار  ۳چمتو کاړي کاو  چاې د وري میاشاتې پاه 

 برید په پایله کې زنانمن او له من ه تللي دي  مرکزي دفتر باند  د 

  د ټاکنو خپلواک کمېسیون په دوبۍ کې له خپلو اړوندو توکاو برابرونکاو
څخه غوښتنه کړ  ترڅو د ټاکنو د دوی  پړاو لپاره رأیې پااڼو چااپ پیال 

 کړي  


