


دغــه ســند د اروپایــي ټولنــې پــه مــايل مرســته برابــر شــوی، چــې د اروپايي ټولنې لــه ټاکنو څخــه د مالتړ مرکز)ECES( د اســايس مســوولیتونولرونکی 
دی او پــه هېــڅ ډول رشایطــو کــې د اروپایــې ټولنــې د دريــځ اســتازويل نه کوي.

  )Alain Chabod( الیــن کبــود )ECES/PROSES(دغــه الرښــود د اروپایــي اتحادیــې لــه ټاکنــو څخــه د مالتــړ مرکــز د رســنیو د برخــې د لــوی مشــاور
ــړ  ــو څخــه د مالت ــه ټاکن ــې ل ــې اتحادی ــروژې رییــس لوییــس کســتلر)Luis Castellar(، د اروپای ــړ مرکــز د پ ــو څخــه د مالت ــه ټاکن ــې ل ــې اتحادی د اروپای
مرکــز د ټاکنــو اوســیايس ګوندونــو د متخصــص ماریوســواج تــان ) Mariusz Wojtan ( او د اروپایــې اتحادیــې لــه ټاکنــو څخــه د مالتــړ مرکــز د ټاکنــو 
متخصــص لــوکاس ویــدال دوماراتزکــی )Lukasz Widla-Domaradzki(  او د عبداللــه نــوري نورســتاين، عبداملهیــن منصــوري، حمداللــه فایــق او 
 Georgina Wheeler (مرضیــې مینــا پــه ګــډون د دغــه مرکــز د افغــان کارکوونکــو پــه مرســته برابــر شــوی دی. اداري او مــايل مدیــره- جیورجینــا ویلــر
( د دغــه ســند د انګلیــي مــن اېډېټــره ده. دغــه راز د فهیــم دشــتي پــه مــرۍ د افغانســتان د ژورنالیســتانو د مــي اتحادیــي یــوې کاري ډلــې هــم 

د دغــه الرښــود پــه برابرولــو کــې رغنــده برخــه اخیســتې ده. 
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رسخربې

د اروپایــي اتحادیــې لــه ټاکنــو څخــه د مالتــړ مرکــز)ECES/PROSES( د 
ــس کســتلر پــروژې مــر لوی

ــو لــه الســلیک او پــه ۱۳۸۳ کال کــې د اســايس قانــون  د بــن توافقات
لــه تصویــب وروســته، افغانســتان د د موکراســۍ یــوه نــوي پــړاو تــه 
ورداخــل،او د سیاســونو، اقتصــادي او ټولنیــزو بنســټونو او نــورو 
کارکوونکــو پــه واســطه یــې  رهــري وشــوه، چــې رســنیو پــه دې پــړاو 

کــې د نظــر وړ پرمختــګ وکــړ.
د نړیوالــې دموکراتیکــې ټولنــې رسه د یوځــای کېــدو لپــاره، افغانســتان 
نړیــوال تعهــدات اوتړونونــه الســلیک کــړل او د دموکراســۍ او ټاکنــو 
لپــاره یــې خپــل قانــوين چــوکاټ د نړیوالــو معیارونــو او مســوولیتونو 

مطابــق برابــر کــړل.  
څلورمــه قــوه، یعنــې رســنۍ، پــه افغانســتان کــې پــه یو قوي جوړښــت 
رسه رامنځتــه شــوې دي، چــې لــه دغــو جملــې څخــه د )طلــوع نیــوز، 
ــاد ( ــون، شمش ــو تلویزی ــي رادی ــون، م ــک تلویزی ــاد، ی ــا، شمش آریان
تلویزیونونو،)هشــت صبــح، آرمــان مــي و اطالعــات روز( ورځپاڼې،)د 
د   )CPAWJ، AJSC اتحادیــه،  مــي  ژورنالیســتانو  د  افغانســتان 
ژورنالیســتانو انجمــن. د ښــځینه افغــان ژورنالســتانو د مالتــړ مرکــز،او 

د افغانســتان د آزادو ژورنالســتانو انجمــن څخــه یادونــه کولــی شــو.
د دغــه ټولــو رســنیو، خــري آژانســونو او د ژورنالیســتانو د اتحادیــو 
کړنــې د افغانســتان د نــوې رامینــځ شــوې دموکراســی او ټاکڼــو د 

ــي. ــې راځ ــه ک ــه ډل ــو پ ــې رشیکان ــوه حیات ــاره د ی ــې لپ پروس
چــې دوی همدارنګــه  د افغانانــو ترمنــځ د ســولې مذاکراتــو پــه برخــه 

اخېســته کــې هــم رول لوبــوي.

نــوې افغــاين دموکراســۍ تــه د شــکل ورکولــو لپــاره د اصالحاتــو د 
هڅولــو او څــار پــه حیــث رســنۍ کلیــدي رول لــري او همدارنګــه دوی 
ــو د  ــزو درغلی ــو ټاکنی ــر د پراخ ــري  مګ ــې ل ــام ک ــه پ ــم پ ــوازن ه ــز ت ټاکنی
کمولــو لپــاره د رســنیو  او همدارنګــه د ســیمه ایــزو څارونکــو او نــورو 

ــم دی. ــر ک ــو رول ډې ــزو څارونک ټاکنی
  پــه ګردیــو میزونــو کــې د دوی فعالــه برخــه اخیســتنه، د افغانســتان د 
ټاکنــو پروســې د ظرفیــت لوړولــو او د ټاکنــو د بهیــر د ښــه وايل لپــاره 
ــړ  ــه د مالت ــو څخ ــه ټاکن ــې ل ــي اتحادی ــې د اروپای ــوي. چ ــکارندوینه ک ښ
مرکــز لــه الرې، د ټاکنــو او ټاکنیــز یوځــای وايل پــه اړه پــه الره اچــول 

شــوي وو.

کــه څــه هــم دا د هــر هېــواد مســلم  حــق دی چــې خپلــې ټاکنــې څرنګــه 
تــررسه کــړي، د  ملګــرو ملتونــو تولنــې غــړو هېوادونــو توافــق کــړی، 
چــې د خپلــو هېوادوالــو ټاکنیــز حقونــه د نړیوالــو مقرراتــو او تعهداتــو 
مطابــق ســاتنه کــوي. ټاکنیــز یوځــای والــی پــه ټــول ټاکنیــز دوران کــې 
د مناســبو ټاکنــو د تــررسه کولــو لپــآره د دولــت د مســوولیتونو او 

ټولــو نړیوالــو قوانینــو لــه پــي کولــو څخــه عبــارت دی. د افغانســتان 
د تاکنیــزو رشیکانــو رسه پــه مرســته د ټاکنیــز یوځــای وايل  پیاوړتیــا د 
PROSES پــروژې اصــي موخــه ده، چــې د اروپایــي اتحادیــې لــه لــوري 
متویــل او د اروپایــي اتحادیــې لــه ټاکنــو څخــه د مالتــړ مرکــز لــه لــوري 

پلــې کیــږي.
 د ډېــرې خوشــحالۍ ځــای دی چــې د افغانســتان د ژورنالیســتانو مــي 
اتحادیــې رسه یــې ګــډه ډلــه رامنځتــه کــړې ده او دغــه الرښــود یــې برابــر 
او د افغــان خریاالنــو د الرښــوونې او د ټاکنیــزو پېښــو د ښــه پوښــښ 
پــه موخــه یــې دوی تــه زده کــړې ورکــوي او پــه همــدې موخــه چــې 
ټاکنــې پــه خپلــه د افغانانــو لــه لــوري رهــري يش، افغانــان خپلــه د 
هغــو مالــک وي د نړیوالــو معیارونــو او مســوولیتونو مطابــق ټاکنــې 

تــررسه کــړي، نــږدې کیــږو.

فهیم دشتي
د افغانستان د ژورنالیستانو مي اتحادیې رییس

د ټاکنــو د بېالبیلــو پړاوونــو د خــري پوښــښ د اهمیــت لــه کبلــه د 
لــه  اتحادیــې  اروپایــي  اتحادیــه)د  مــي  ژورنالیســتانو  د  افغانســتان 
ټاکنــو څخــه د مالتــړ مرکــز( پــه همــکارۍ د افغانســتان د رســنیو او 
خریاالنــو لپــاره پــه پښــتو او فــاريس ژبــو الرښــود چمتــو کــړی دی. 
پــه دغــه الرښــود کــې د ټاکنــو اړونــد بېالبېــل مســایل پــه پــام کــې نیــول 
ــم  ــې حاک ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــو او همدارنګ ــو تجرب ــوي دي ، نړیوال ش
ــوونې  ــې الرښ ــه ځین ــو ت ــنیو او خریاالن ــام رسه رس ــه پ ــه پ ــت ت وضعی
ورکــړل شــوي دي. مــوږ متــه لــرو چــې د دغــه الرښــود پــه خپرېــدو او 
روزنیــز پروګرامونــو چــې د یــاد الرښــود د منځپانګــې پــر بنســټ تــررسه 
کیــږي، د هېــواد رســنۍ او خریــاالن وکولــی يش چــې د ولســمریزو 
ټاکنــو د خــري پوښــښ پــر مهــال یــو ښــه او مســلکي رول ولوبــوي. 
زمــوږ بــاور دا دی چــې د ټاکنیــزو خرونــو حرفــوي پوښــښ کولــی يش 
چــې لــه یــوې خــوا د رایــه اچوونکــو پــه تصمیــم نیولــو اغېــزه وکــړي او 
لــه بلــې خــوا د ټاکنــو پــه بېالبېلــو پړاوونــو کــې د روڼتیــا او قانونپالنــې 

پــه رامنځتــه کېــدو مهمــه اغېــزه ولــري.
 د هېــواد لــه رســنیو او خریاالنــو څخــه هیلــه کــوو ترڅــو دغــه الرښــونې 

پــه پــوره غــور رسه پــه پــام کــې ونیــي.
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 د اروپایي اتحادیې له ټاکنو د مالتړ مرکز او د افغانستان
د ژورنالیستانو ميل اتحادیې ترمنځ همکاري

د افغانســتان د ژورنالیســتانو مــي اتحادیــه پــه افغانســتان کــې د 
ــز  ــه ۱۳۵۹ ملری ــه پ ــه توګ ــت پ ــي جوړښ ــړين صنف ــتانو د لوم ژورنالیس
کال جــوړه شــوه. دغــې اتحادیــې د تېــرو څــو لســیزو ســیايس بدلونونــو 
پــه بهیــر کــې ډېــرې لــوړې او ژورې تجربــه کــړې او پــه دې توانېدلــې چــې  
د خپــل کار پــه  دوام رسه هغــه زیانونــه چــې پــه دې بهیــر کــې یــې لیدلــې 

بیرتــه را وګرځــوی.

 ۳۱ پــه  اتحادیــه  مــي  ژورنالیســتانو  د  افغانســتان  د  مهــال  اوس 
والیتونــو کــې فعالیــت لــري او څــه د پاســه د ۲۰۰۰ غــړو پــه لرلــو رسه 
ــټ  ــي بنس ــاک صنف ــز ن ــاره اغی ــتانو لپ ــې د ژورنالیس ــتان ک ــه افغانس پ

شــمېرل کیــږي. 
څــو  پــه  فعالیــت  اتحادیــې  مــي  ژورنالیســتانو  د  افغانســتان  د 
چوکاټونــو کــې واضــح کیــږي: د هېــواد پــه کچــه د ژورنالیســتانو د 
یــوې نړیوالــې شــبکې جــوړول،د ژونالیســتانو لــه صنفــي او حرفــه 
بهیــر  اطالعاتــو  آزادو  د  آزادۍ،  د  بیــان  د  دفــاع،  وي حقونــو څخــه 
ــو  ــو او اطالعات ــنیزو فعالیتون ــاع، رس ــه دف ــق څخ ــه ح ــنیو ل اوآزادو رس
تــه د الرسيس اړونــد قوانینــو د ښــه کېــدو او ســمون لپــاره عدالــت 
ــو طرحــه  ــاره د پروګرامون ــو لپ ــا لوړول غوښــتنه، د ژورنالیســتانو د وړتی
او پــي کــول، د رســنیو او خریاالنــو د ســتونزو او فعالیتونــو پــه اړه 
ــاره د  ــو لپ ــواد د رســنیو او خریاالن ــه الره اچــول، د هې ټــول پوښــتنې پ
اړونــد نړیوالــو بنســټونو پــه مرســته د حرفــوي الرښــودونو جــوړول او 
ــه موخــه د حکومــت  ــړ پ ــو څخــه د مالت ــه رســنیو او خریاالن ــرول، ل خپ
پــر تصمیمونــو د اغیزناکــو او ورتــه بنســټونو د همغــږۍ پــه موخــه 
ــه  د افغانســتان د ژورنالیســتانو او رســنیزو بنســټونو د فدراســییون پ

چــوکاټ کــې فعالیــت. 
د الزیاتو معلوماتو لپاره له الندې وېب پاڼې څخه لیدنه وکړئ:

www.anju.af

د اروپایــي اتحادیــې لــه ټاکنــو څخــه د مالتــړ مرکــز، یــو غیــر انتفاعــي 
بنســټ دی چــې مرکــز یــې پــه بلجیــم هېــواد کــې موقعیــت لــری او د 
ټاکنــو پــه ټولــو پړاوونــو کــې د فنــي مرســتو او ظرفیتونــو پــه پیاوړتیــا 

مترکــز لــري. 
ــو،  ــورډ)EMB(، ســیايس ګوندون ــه ب ــو د مدیریــت ل دغــه مرکــز د ټاکن
رســنیو، مــدين ټولنــه، امنیتــي ځواکونــو او د ټاکنیــز عدالــت مســوول 
بنســټونو رسه مرســته کــوي.  د یادلــو وړه ده چــې یــاد مرکــز پــه ټاکنیزو 
برخــو کــې پــه خپلــو ټولــو اقدامونــو، د معلوماتــو راکــړه ورکــړه، د 

رهــرۍ سپارښــتنې او همــکارۍ او خــرو اتــرو تــه پياوړتیــا وربښــي. 
یــاد مرکــز د نــړۍ لــه ۲۵  څخــه زیاتــو هېوادونــو کــې د ټاکنیــزو مرســتو 
ــه د  ــو څخ ــه فعالیتون ــه دغ ــړې دي.  ل ــې ک ــروژې پل ــه ۴۰ پ ــه پاس ــه ل څ

یــوې برخــې پــه توګــه د اروپایــي اتحادیــې لــه ټاکنــو څخــه د مالتــړ مرکــز 
ــي  ــې د ول ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــت ک ــوالی میاش ــه ج د ۲۰۱۸ کال پ
جرګــې د ټاکنــو پــه جریــان کــې پــه کار پیــل کــړی او پــه افغانســتان کــې 
د ټاکنیــزې روڼتیــا څخــه د مالتــړ پــروژې  )PROSES( د پــي کېــدو 
رهــري پــه غــاړه اخیســتې. د )PROSES( پــروژه د ټاکنــو پــه پروســه کــې 
د روڼتیــا او بــاور د تقویــې پــه برخــو کــې د ټاکنیــزو رشیکانــو لــه هڅــو 

مالتــړ کــوي.

پــه پایلــه  کــې، د دغــه پــروژې فعالیتونــه  د یــوې  ټاکنیــزې پراخــه 
اســراتیژي، د افغانســتان د تېــر  ټاکنیــز پــړاو د روڼــوايل او رضرونــو 
پــه ټاکنــو کــې د ســیايس  پــه بنســټ،  د پېژندلــو تحلیــل د تجربــې 
ــې  ــي اتحادی ــه چــارو کــې د اروپای ــو پ ــې او ټاکن ــل او تجزی اقتصــاد تحلی
پراخــه  ټاکنیــزې  یــوې   د  د سپارښــتنو   د مشــاهدايت ماموریتونــو 
اســراتیژي سپارښــتنه کــوي. پــه ټولــه کــې، زمــوږ کي اســراتیژي کــې 
څــو اړخــه شــامل دي: د ټولــو خلکــو، ســازمانونو او پروســو)مدين 
ټولنــه، رســنۍ، ســیايس ګوندونــه، د ټاکنــو د مدیریــت بنســټونه، 
د  يش  کولــی  چــې  مالتــړ،  ګــډون  لــه  قــوه(  قضایــه  او  دولــت 
دموکراســۍ او ټاکنــو پروســې پــه پياوړتیــا  کــې د ســمون او بدلــون پــه 
توګــه رول ولــري؛ د افغانســتان پــه رهــرۍ  لــه جمعــي اقداماتــو څخــه 
د مالتــړ او پېژندلــو پــه موخــه، چــې افغانــان یــې خپلــه د هغــو مالکیــن 
وي، د اتحادیــو او ائتــالف د کار لــه طریقــه د نــاوړه ګټــه اخیســتو او 
درغلیــو د کچــې کمولــو لپــاره چــې د افغانســتان د کلیــدي لوبغــاړو 

ترمنــځ فعالیــت کــوي.  
پــه داســې حــال کــې چــې د فعالیتونــو د روڼتیــا رامنځتــه کــول، وخــت ته 
اړتیــا لــري، د دغــه اســراتیژۍ موخــه، د متعــددو فعالیتونــو او د منــځ 
مهالــه او اوږد مهالــه فعالیتونــو لــه الرې د مانــا لرونکــو اقداماتــو او د 

بدلــون د عواملــو پېژندلــو او بنســټ ایښــودل دي.

په افغانستان کې د دغې پروژې په اړه د زیاتو معلوماتو لپارالندې پته وګورئ
http://democracy-support.eu/afghanistan 
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رسیزه

د ۱۳۹۸ ملریــز کال ولســمریزې ټاکنــې یــو ځــل بیــا پــه هېــواد کــې د 
ډیموکراســۍ پــه تحکیــم کــې د یــوه مهــم ټکــي پــه توګــه او د نړیوالــې 
ډميوکراټيکــو  د  لپــاره  دولــت  د  افغانســتان  د  مرســته  پــه  ټولنــې 
بنســټونو پــه پــار بــه باثباتــه وي او هغــه هــم داســې مهــال چــې هېــواد 

ــږي. ــه داخلی ــرو  ت ــولې خ ــو رسه د س ــه طالبان ل
ــه  ــام وړ پرمختګون ــاره د پ ــدو لپ ــې کې ــۍ د پل ــتان د ډیموکراس افغانس
کــړي دي چــې لــه دې جملــې څخــه د لومــړي ځــل لپــاره پــه ســوله ییــز 
ډول د ډیموکراټیــک قــدرت لېــږد، د هېوادوالــو پــه ځانګــړي ډول د 
ښــځو او مــدين ټولنــې پــراخ ګــډون او نړیوالــو ژمنــو تــه پــه کتــو د یــوه 

ــو وړ دي. ــت د یادول ــز جوړښ ــب ټاکنی متناس

لــه دغــو ټولــو مثبتــو پرمختګونــو رسه رسه، د مي او نړیوالــو څارونکو 
پــه نظــر د افغانســتان تېــرې ټاکنــې لــه پــام وړ ناکامیــو رسه مــخ وې. 
پــه تېــرو ټاکنــو کــې پــه پراخــه توګــه درغــي لــه ټاکنــو څخــه د رسغړونــې 
د یــوې بېلګــې پــه توګــه یادولــی شــو، چــې د ټــول ټاکنــو د مدیریــت پــه 
بنســټونو یــې  د بــې اعتــادۍ ســیورې غورځولــې او دغــه پروســه یــې 

لــه نړیوالــو او ډیموکراټیکــو ارزښــتونو څخــه لــرې کــړې ده.

پــه همــدې ډول، پــه ټاکنــو د خلکــو د تلــي بــاور د بېرتــه ژونــدي کېدلــو 
او د دولتــي دســتګاوو لــه لــوري د دې پروســې مدیریــت بایــد پــه هېواد 
کــې د ډیموکراســۍ د ځایګوټــي پــه پیــاوړي کېــدو کــې لومــړين او 

ــي رشط وي. مخکن
 پــه دې برخــه کــې ټاکنیــزې درغلــۍ یــادې موخــې تــه پــه رســېدو کــې تــر 
ټولــو لــوی خنــډ دی او لــه بــل لــوري لــه ســیايس پروســو، بنســټونو او 

ټاکنــو رسه د نړیوالــو مرســتو د بندېــدو المــل کېــږي. 
تــر اوســه هــم د دې وخــت شــته چــې د ټاکنــو د روڼتیــا لپــاره مهــم، او 
واقعــي اقدامــات تــررسه يش. ټاکنیــز روڼوالــی لــه ټولــو هغــو نړیوالــو 
ــو د  ــه د ټاکن ــه کچ ــه نړیوال ــې پ ــارت دی چ ــه عب ــو څخ ــو او ژمن معیارون

تــررسه کېــدو لپــاره تــرې ګټــه اخیســتل کېــږي. 
بــاور وړ  د  او  پــرې، مســلکي  بــې  ازادي،  کــې  ډېــری هېوادونــو  پــه 
رســنۍ د ډميوکراســۍ پــه پیاوړتیــا  او پــي کېــدو کــې مهمــه ونــډه 
ــا  لــري. د ټاکنــو پــه پړاوونــو کــې ډېــری وخــت خریــاالن د هغــو ډلــو ی
خلکــو لــه غــږ څخــه مالتــړ کــوي، چــې پــه مــي او ســیمه ییــزه کچــه د 
ټاکنیــزو اړخونــو لــه ســیايس او نــورو فشــارونو النــدې وي، خــو دوی 
یــې پــر وړانــدې مقاومــت کــوي. پــه دې توګــه، د ټولــو هغــو ګواښــونو 
او درغلیــو پېژنــدل او وررسه مقاومــت کــول چــې د ټاکنیــزې روڼتیــا پــر 
وړانــدې واقــع دي، او د ټاکنیــزو ډلــو ترمنــځ یــې د ســتونزو پــه هــواري 

کــې هــم ډېــره مرســته کــړې ده.

د رســنیو د کارونــو پــر وړانــدې بــل لــوی ګــواښ ســیايس تاوتریخوالــی 
دی. د ټاکنــو او ټاکنیــزو کمپاینونــو پــر مهــال بریدونــو بیــا بیــا لــه 
خریاالنــو څخــه قربــاين اخیســتې ده. رســینو تــه الهــم دغــه ســوال 
ــه دغــو ســختو او خطرناکــو رشایطــو کــې  مطــرح دی چــې څــه ډول پ
ــې  ــوې کچ ــر ی ــې ت ــګ ی ــدې راويل او ترڅن ــښ الن ــل پوښ ــر خپ ــې ت ټاکن

ــړل يش. ــم ک ــم راک ــونه ه ــته ګواښ ش

د افغانســتان د ژورنالیســتانو مــي اتحادیــه د اروپایــي اتحادیــې لــه 
ټاکنــو څخــه د مالتــړ لــه مرکــزرسه یوځــای د PROSES پــروژې لــه 
الرې پــر رســنیو رسبېــره، د ټاکنیــزو رشیکانــو د مالتــړ پــه موخــه کار 
ــه پــوره ډول ژمــن یــو چــې»د ټاکنــو او رســنیو الرښــود«  کــوي. مــوږ پ
نســخې لــه الرې او د خریاالنــو د اړونــدو زده کــړو لکــه، ټرېنېنګونــو او 
پــه ځانګــړي ډول ښــځینه خریاالنــو تــه، او د ټاکنــو پــه ټــول بهیــر کــې د 
ټاکنیــزو او رســنیزو ګردیــو مېزونــو پــه کار اچولــو رسه، دغــه ســتونزې 

تــر یــوې کچــې راکمــې کــړو.
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د ټاکنو اړوند آمار

د دغــه الرښــود پــه لیکلــو کــې اړونــد آمــار او نــور معلومــات د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون او نــورو رســمي رسچینــو څخــه اخیســتل شــوې دي. او 
ــازه يش. کیداشــی ت

د ولسمرشۍ ریاست د ټاکنو نېټه
ــو  ــې د ټاکن ــوې وه، دوه ځل ــاکل ش ــه ټ ــګاښ ۲۹ م ــا د چن ــه او بی ــز کال د وري ۳۱م ــې د ۱۳۹۸ ملری ــو ک ــه لومړی ــې پ ــه چ ــو نېټ ــمریزو ټاکن د ولس

ــاکل شــوه. ــه توګــه وټ ــه کــې د تلــې شــپږمه د وروســتۍ نېټــې پ ــه پایل ــه لــوري وځنــډول شــوه او پ خپلــواک کمېســیون ل
 د دغــو ټاکنــو وروســتۍ پایلــې بیــا د لــړم پــه ۱۶مــه اعالنېــږي. کــه د ټاکنــو پــه لومــړي پــړاو کــې کــوم نومانــد لــه ۵۰ ســلنه زیاتــې رایــې ونــه ګټــي، نــو 
پــه دغــه حالــت کــې ټاکنــې دویــم پــړاو تــه ځــي چــې دویــم پــړاو بیــا د ۱۳۹۸ ملریــز کال د لینــدۍ پــه دویمــه تــررسه کېــږي. د غرګــويل پــه امتــه د ټاکنــو 
خپلــواک کمېســیون تصمیــم ونیــو چــې ولســمریزې ټاکنــې بــه د تلــې میاشــتې پــه شــپږمه تــررسه کېــږي او د والیتــي شــوراګانو ترڅنــګ د غــزين 

د ولــي جرګــې ټاکنــې  بــه د یــوې  نامعلومــې مــودې لپــاره وځنــډول يش.

د ولسمرشیزو ټاکنو۱۸ نوماندان
پــه ټولــه کــې پــه ولســمریزو ټاکنــو کــې ۱۸ نومانــدان ګــډون کــوي) د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون د نوماندانــو نوملــړ تــه مراجعــه وکــړئ(. پــه دغــه 

نوملــړ کــې هــر نومانــد لــه لومــړي او دویــم مرســتیاالنو رسه یوځــای راغــي دي. 
لــه دغــو ټولــو نوماندانــو څخــه شــپږو تنــو یــې لــږ ترلــږه د تېــرو ټاکنــو پــه یــوې دورې کــې برخــه درلــوده. اوســنی ولســمر محمــد ارشف غنــي  د 
)۱۳۸۸ او ۱۳۹۳(، اجرایــه رییــس عبداللــه عبداللــه د )  ۱۳۸۸ــ او ۱۳۹۳(، زملــي رســول د )۱۳۹۳(، غــالم فــاروق نجــرايب، عبدالطیــف پــدرام او محمــد 

حکیــم تورســن د )۱۳۸۳( ملریــز کال پــه ټاکنــو کــې ځانونــه نومانــد کــړي وو.
 د ۱۳۸۸ او ۱۳۹۳ کلونــو پــه خــالف پــه دغــو ټاکنــو کــې هېــڅ ښــځینه ګــډون نــه لــري. خــو خدیجــه غزنــوي) د حاجــي محمــد ابراهیــم الکــوزي لومــړۍ 
مرســتیاله(، فریــده مومنــد) د احمــد ويل مســعود لومــړۍ مرســتیاله( او مســعوده جــالل) د رحمــت اللــه نبیــل لومــړۍ مرســتیاله( پــه دریــو ټاکنیــزو 

ټکټونــو کــې ګــډون لــري.

د ولسمرشیزو ټاکنو کمپاینونه
د ولســمرۍ کمپاینونــه پــه ټولــه کــې ۶۰ ورځــې دي، چــې د زمــري لــه ۶مــې پیــل کېــږي او د تلــې تــر درېیمــې پــورې دوام کــوي. ورپســې د تلــې 

څلورمــه او پنځمــه د ســکوت پــړاو دی چــې دغــو ورځــو کــې کمپاینونــه بنــد دي.
 دغه راز د ټاکنیزو کمپاینونو پیل هم له یادې نېټې څخه د مخه بند دي. 

د ۱۳۹۸ ملریز کال د ټاکنو په نوملړ کې ۹۶۷۸۲۸۳ رای ورکوونکي ثبت دي
د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون د معلوماتــو لــه مخــې د ۱۳۹۸ کال د چنــګاښ تــر ۲۹ مــې د نوملــړ لــه تعدیــل څخــه مخکــې ۹۶۷۸۲۸۳ رای ورکوونکــي 

ثبــت شــوي دي، خــو پــه ۱۳۹۷ کال کــې دغــه شــمېره بیــا ۹۱۰۴۵۶۲ تنــو تــه رســېده. 
د رای ورکوونکــو د نوملــړ پــر بنســټ) د هغــو کســانو لــه ډلــې چــې پــه دې تاریــخ یــې د ۱۸ کلنــۍ عمــر پــوره کــړی دی(، پــه ۱۳۹۸ کال کــې دغــه نوملــړ 
تــه ۳۹۲۳۱۲ تنــه نــور رای ورکوونکــي ور زیــات شــوي دي. پــر دې رسبېــره، د غــزين والیــت لپــاره د رای اچوونکــو د نوملیکنــې لپــاره، چېــرې چــې د 

۲۰۱۸  کال د ولــي جرګــې ټاکنــې پکــې وځنډېــدې، د ۲۴۴۴۰۹ کســانو د نوملیکنــې المــل شــول.

د رای اچونې۷۳۸۵  مرکزونه او ۳۵۰۰۰ محلونه جوړېږي
د ټاکنو خپلواک کمېسیون له وړاندوینې رسه سم، په ټول هېواد کې به د رای اچونې۷۳۸۵ مرکزونه او ۳۵۰۰۰ محلونه جوړېږي.

 رای ورکوونکــي یــوازې پــه هغــو مرکزونــو کــې رایــه ورکولــی يش، چېــرې یــې چــې نوملیکنــه کــړې ده او یــا پــه هغــو محلونــو کــې رایــه ورکولــی يش، 
چــې پــه نوملــړ کــې یــې نــوم وي.

د رای ورکونکو شمېر د رای ورکونې په هر محل کې 
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پــه داســې حــال کــې چــې د ۲۰۱۸  کال پــه ټاکنــو کــې پــه هــر محــل کــې تــر ۶۰۰ کســانو رای ورکولــی شــوای، خــو پــه دې ټاکنــو کــې بیــا تــر ۴۰۰ کســانو  
پــه هــر محــل کــې کولــی يش چــې رایــې ورکــړي.

بایومټریک یا ګوتنښته
کمېســیون پــه پــام کــې لــري چــې پــه ټولــو محلونــو کــې ۳۹۵۴۴ الکرونیکــي دســتګاوې ولګــوې دغــه راز پــر دې شــمېرې رسبېــره بــه یــوه انــدازه نــورې 

د ذخیــرې پــه توګــه لېــږدول کېــږي چــې د اړتیــا پــه وخــت کــې بــه ګټــه تــرې اخیســتل کېــږي. 
لــه دغــو دســتګاوو څخــه ګټــه اخیســته بــه یــوازې د رای ورکوونکــو پــه تاییــد او د ټاکنــو د ثبــت مــي مرکــز) کابــل( تــه د پایلــو د جــدول تــر لېــږد پــورې 

محــدود وي.  
 

نور اړوند ارقام او معلومات
د ټاکنیزو کارکوونکو ارقام چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون له خوا ګومارل کېږي

۲۴۳۷۷۰ کارکوونکــي: لــه دې ارقامــو بــه ۲۱۰۰۰۰ تنــه ســېمه اییــز کارکوونکــي، ۷۳۸۵ تنــه د رای ورکونــې مرکزونــو مدیــران، ۱۰۰۰۰ تنــه د رای 
ــوونکي وي. ــتګاوو ښ ــک دس ــه بایومټری ــاره، ۷۳۸۵ تن ــرول لپ ــو د کنټ ــې د صفون ــو ک ــه مرکزون ــو پ ورکوونک

د ۱۳۹۸ ملریز کال د ټاکنو ټوله بودیجه  
۱۴۹ میلیونه ډالره اټکل شوې ده، چې نږدې ۱۱۹۹۲۰ میلیونه افغانۍ کېږي.

د رســنیو د اســتازو پــه ګــډون د مــيل څارونکــو شــمېر چــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون لــه خــوا پــه ۱۳۹۷ کال کــې 
یــې بــاور ترالســه کــړی.

د ۱۳۹۷ کال د ولي جرګې په ټاکنو کې د مي څارونکو شمېر  ۴۱۱۷۱ تنه و.
تېر کال د ولي جرګې په ټاکنو کې د سیايس ګوندونو ۱۱۰۷۱ تنو څارونکو ګډون کړی و.

د تېر کال د ولي جرګې په ټاکنو کې د رسنیو او ژورنالیستانو شمېر ۱۰۹۲تنه و.
 په ۱۳۹۸ کال کې د اعتبار نیټه: د غویي له شپږمې د وږي تر ۳۰مې. 

د تېر کال د وليس جرګې د ټاکنو په ورځ د ملکي وکړو مرګ ژوبله  
ټوله شمېره: ۳۸۸ ملکي مرګ ژوبله) ۵۲ مړه او ۳۳۶ ټپیان(.

په ټاکنیزو تاوتریخوالو کې ۱۷۷ ماشومان) ۲۱ مړه او ۹۶ ټپیان( او ۴۸ ښځې)دوې مړې او ۴۶ ټپیانې( ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 
یونامــا د ملکــي وګــړو مــرګ ژوبلــې پــړه د دولــت پــر ضــد ډلــو اچولــې غیــر لــه۵۹ ملکــي وګــړو )۱۴ مــړه او۴۵ ټپيانــو(   چــې د  هغــوی د مــرګ ژوبلــې 

المــل د افغانســتان ملــې امنیتــی ځواکونــه وه چــې د رای اچونــو او نــور ســېمو  څخــه یــې دفــاع کولــه

په ۱۳۹۷ کال کې وليس جرګې په ټاکنو کې ګډون 
د ۸.۸ میلیونــه کســانو څخــه چــې نوملیکنــه یــې کــړې وه، ۴.۲ میلیونــه کســانو ګــډون کــړی و. )رسچینــه: د ۱۳۹۷ کال پــه ټاکنــو کــې تاوتریخوالــی، 

د یونامــا راپــور(
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د ولسمرشیزو ټاکنو د ۱۸ نوماندانو نوملړ )د ټاکنو خپلواک کمېسیون د اسنادو پربنسټ)
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په ټاکنو کې اصيل ښکېلې خواوې

په ۱۳۹۸ کال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د نوماندۍ نوې پروسه
ولســمر ارشف غنــي د ۱۳۹۷ کال پــه ژمــي کــې د یــوه تقنینــي فرمــان پــه تــرڅ کــې د ۱۳۹۵ کال د ټاکنــو قانــون اصالحــات توشــیح کــړل. د 
ــزو شــکایتونو کمیســیون رهــري وه. ــواک کمیســیون او د ټاکنی ــو خپل ــل، د ټاکن ــوه عمــده تعدی ــه دغــه تقنینــي ســند کــې ی نومانــدۍ پروســې پ
پــه داســې حــال کــې چــې دغــه مصوبــه لــه تاییــد وروســته بایــد لــه ځنــډ پرتــه پــي شــوې وای؛ خــو بایــد د اســتازو مجلــس لــه لــوري چــې پــه ۱۳۹۸ کال 

کــې افتتــاح شــو، تاییــد يش. 
د ټاکنــو اصــالح شــوی قانــون، د ټاکنــو پــه پروســه کــې ښــکېل ثبــت شــوي ســیايس ګوندونــه او مــدين ټولنــه دې تــه اړ کــوي ترڅــو خپــل اســتازي د 

دغــه دوو کمیســیونونو لپــاره نومانــدان کــړي.
 لــه هــر ثبــت شــوي ســیايس ګونــد یــو اســتازی) پــه ۱۳۹۸ کال کــې ۷۴ دســیايس ګوندونــو پــه رســمي ډول پــه عدلیــې وزارت کــې ثبــت شــوي دي( 
ــه رایــه ورکــوي. ولســمر د رشایطــو  ــرارو کســانو ت او ۱۵ تنــه لــه مــدين ټولنــې څخــه وروســته د ولســمریزو ټاکنــو نومانــدان ۱۴ پــه رشایطــو ب
وړ کســانو لــه منځــه چــې ډېــرې رایــې یــې ترالســه کــړي وي، د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون اوه غــړي او د ټاکنیــزو شــکایتونو کمیســیون پنځــه غــړي 
د دبیرخانــې دوه رییســو پــه عالوه)یــو نفــر د هــر کمیســیون لپــاره( د جنســیت او قومــي ترکیــب پــه مراعاتولــو رسه منصوبــوي. د نومانــدۍ دغــه 
نــوې پروســه د ۱۳۹۸ کال د وري پــه میاشــت کــې پلــی شــو او د لومــړي ځــل لپــاره دوې ښــځې د دواړو کمیســیونونو ریاســت تــه نومانــدې شــوې.

(IEC(  د ټاکنو خپلواک کمیسیون
د افغانســتان د اســايس قانــون پــر بنســټ د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون د ټاکنــو د ټولــو ډولونــو د ادارې او څارنــې او ټــول پوښــتنې مســوولیت لــري. 

د ټاکنــو پــه اداره کــې النــدې برخــې شــاملې دي:
د تصمیــم نیولــو یــو بنســټ، د کمېشــرانو لــه بــورډ رسه د هغــې جملــې رییــس، د رییــس مرســتیال، یو ســکرتر/ویاند او څلــو غړي چې د افغانســتان 
د ولســمر لــه لــوري  د ټاکنــو د یــوې پروســې لــه الرې معــريف شــوي دي؛ او یــو اجرایــي ښــاخ، د کمیســیون رسمنــي، چــې د ټاکنیــز لــوړ پــوړي 
کارمنــد او دوو مرســتیاالنو پــه واســطه، پــه ۱۲ برخــو او واحــد پــه ټولــه کــې د جنســیتي مســاوات یــو واحــد لــه لــوري رهــري کیــږي. پــه والیتونــو کــې 
مدیریــت د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون د ۳۴ دایمــي اســتازو پــه غــاړه وي. د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون همدارنګــه د ولســوالیو پــه کچــه ۵۰۰ ټاکنیــز 
کارکوونکــي او د تاکنیــزو کارکوونکــو ۱۳۰۰ مرســتیاالن اســتخدام کــړي. دغــه کارکوونکــي د والیتــي دفرونــو او د رایــو ورکولــو مرکزونــو ترمنــځ د 
همغــږۍ مســوولیت لــري. د ۱۳۹۷ کال پــه ژمــي کــې د کمیســیون د ټولــو کمېشــرانو لــه دنــدې د ګوښــه کولــو پــه دوام، ولســمر غنــي د ۱۳۹۸ 
ــم  ــځه)حوا عل ــوه ښ ــال ی ــوولیت اوس مه ــت مس ــیون ریاس ــاکل. د کمیس ــران وټ ــه کمېش ــیون اوه تن ــه کمیس ــې د دغ ــت ک ــه میاش کال د وري پ

نورســتاين( پــه غــاړه لــري. دوه تنــه نړیــوال کمېشــران او د رایــې د حــق پرتــه د کمیســیون لپــاره هــم وټــاکل.

(ECC( د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون
د ټاکنیــزو شکایتونوکمیســیون لــه ۵ غــړو څخــه جــوړ شــوی) د یــو مــر، یــو مرســتیال او یــو ســکرتر پــه شــمول( او د ولســمر پــر مــټ د ۵ کلونــو 

لپــاره د غــوراوي د یــوې کمېټــې لــه الرې ټــاکل کیــږي.
) النــدې معلوماتــو تــه مراجعــه وکــړئ(. دغــه کمیســیون د ټاکنــو لــه قانــون څخــه د رسغړونــې اړونــد شــکایتونو او د نوماندانــو او رایــې اچوونکــو 
اړونــد ننګونــو تــه د رســېدنې مســوولیت لــري. یــو لوړپــوړی ټاکنیــز کارکوونکــی د ټاکنیــزو شــکایتونو د داراالنشــا مســوول وي. دا کمیســیون پــه 
۳۴ والیتونــو کــې د تلپاتــې کمېشــرانو درلودونکــی وي. د دغــه کمیســیون شــاوخوا ۷۴۰۰ اســتازي)د رایــې اچونــې د هــر مرکــز لپــاره یــو اســتازی( 
د ټاکنیــزو شــکایتونو د ټولولــو او راپــور ورکولــو مســوول وي، چــې د ټاکنــو پــه ورځ د رایــې اچونــې پــه ټولــو محالتــو کــې د رایــې شــمېرنې پــر مهــال 
شــتون لــري. د ۱۳۹۷ کال پــه ژمــي کــې د کمیســیون د ټولــو مخکینیــو کمېشــرانو لــه دنــدو د ګوښــه کولــو وروســته ولســمر غنــي د ۱۳۹۸ کال 
د وري پــه میاشــت کــې د دغــه کمیســیون پنځــه تنــه نــوي کمېشــران وټــاکل د کمیســیون ریاســت مســوولیت اوس مهــال یــوه ښــځه)آغلې زهــرا 

بیــان شــینوارې( پــه غــاړه لــري. همدارنګــه دوه تنــه نړیــوال کمېشــران  لــه رایــې پرتــه پــه کمیســیون کــې ټــاکل شــوي دي.

د رسنیو کمېټه:
دغــه کمېټــه د ټاکنــو د خپلــواک کمیســیون یــوه برخــه او د رســنیو مســوولیت لــری.د رســنیو کمېټــه یــو لنــډ مهالــه جوړښــت دی چــې لــه دریــو غــړو 
ــر کــې د رســنیو د څارنــې، د  ــه بهی ــو پ ــه د ټاکن ــوه یــې ښــځه ده. د رســنیو کمېټ ــه ګــډون( چــې ی ــو مرســتیال پ ــو مــر او د ی څخــه جــوړه شــوې)د ی
شــکایتونو د ترالســه کولــو او د اړونــد رســنیزو رسغړونــو پروړانــدې د بندیــز د وضــع کولــو مســوولیت لــري؛ دغــه مجــازات د اخطارونــو، جریمــو) لــه 
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۵۰۰۰ تــر۱۰۰۰۰۰ افغانیــو( او اجــرا یــې پــه عــديل مراجعــو کــې پــي کیــږي. د رســنیو د کمېټــې تصمیمونــه نهایــي تصمیمونــه دي. د رســنیو کمېټــې 
دنــده لکــه د تېــر کال د ولــي جرګــې ټاکنــو لپــاره منصــوب شــوي وو د ولســمریزو ټاکنــو لپــاره هــم پــه همغــه جوړښــت متدیــد شــوي دي.

 
رسنۍ او خربیاالن 

ــز  ــې ټاکنی ــه دي چ ــې څخ ــه ډل ــړو ل ــدي غ ــې د کلی ــزې څارن ــړی د ټاکنی ــه ک ــک ترالس ــې باورلی ــوري ی ــه ل ــیون ل ــې د کمیس ــنۍ چ ــاالن او رس ــه خری هغ
کمپاینونــه، رایــه اچونــه او همدارنګــه رایــه شــمېرنه تــر پوښــښ النــدې راويل. دوی پــه غیــر رســمي توګــه لــه رایــه اچوونکــو او د افغانســتان لــه ټولــو 
خلکــو څخــه اســتازیتوب کــوي. دوی قانــوين او اخالقــي مســوولیت لــري ترڅــو د نوماندانــو فعالیتونــه او مبــارزې او د ټاکنــو پروســه پــه بــې پــرې، 
ــو او  ــاور ورکــړل شــوې رســنۍ کولــی يش د ټاکنــو د رسغړون ــه لــوري ب متــوازن او مناســب ډول انعــکاس ورکــړي، د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون ل
جرمونــو پــه صــورت کــې خپــل شــکایت اړونــدو مراجعــو تــه وړانــدې کــړي. ژورنالیســتان د رایــې اچونــې / شــمېرنې لــه مرکزونــو نــه ایســتل کیــږي، مګــر 
کلــه چــې شــمېرنه پــای تــه ورســیږي او د رایــې اچونــې صندقونــه مهــر او تــړل شــوي وي. د افغانســتان د رســنیو او خریاالنــو عمــده انجمنونــه او 
د مطــرح رســنیو ځینــې مدیــران، د ۱۳۹۷ کال د تلــې لــه میاشــتې د رســنیو او تاکنــو پــه اړه پــه ګردیــو میزونــو کــې د اروپایــي اتحادیــې لــه ټاکنــو څخــه 
د مالتــړ مرکــز رسه پــه فعالیتونــو بوخــت دي، او د فکــر د خونــې پــه توګــه د ولــي جرګــې ټاکنــو او د ولســمریزو ټاکنــو پــه ټولــو  پړاوونــو کــې 

فعالیــت کــوي.

د ټاکنو ميل څارونکي 
ــه پروســه کــې  ښــکېل کــړي، د درغلــۍ مخنیــوی  ــه کــړي ترڅــو ښــاریان د ټاکنــو پ ــه ټاکنــو څخــه د څارنــې پــه موخــه ګام پورت مــدين ټولنــه ښــایي ل
وکــري، ســتونزې او بــې نظمــۍ پــه ډاګــه کــړي، د ټاکنــو کیفیــت وســنجوي، د ټاکنــو پــه بهیــر کــې بــاور او پایلــې یــې پیــاوړې کــړي او پــه راتلونکــي 
کــې د ټاکنیــزې پروســې د ښــه کېــدو لپــاره سپارښــتنې ولــري. د ټاکنــو څارونکــي د ټاکنــو د روڼتیــا او د ښــاریانو د ګــډون ــــ پــه عدالــتِ غوښــتو کــې د 
ګــډون لپــاره او د ټاکنــو پــه بهیــر کــې حکومــت مســوولیت اوحســاب ورکولــو تــه هڅــوي. د مــي نظــارت د ســازمانونو غــړي د ټاکنــو د کمیســیون 
لــه لــوري باورلیــک ترالســه کــوي. د مــي څارونکــو اصــي ډلــې لکــه د افغانســتان د آزادو او عاالنــه ټاکنــو بنســټ )FEFA(  ، د افغانســتان د رڼــو 
ټاکنــو بنســټ)TEFA( ، او د افغانســتان د رڼــو ټاکنــو د څــار بنســټ)ETWA( او د مــدين ټولنــې نــور بنســټونه او یــا هــم د افغانســتان د مــدين ټولنــې 
انجمــن)ACSFo( ، او د افغانســتان لپــاره د دیموکراســۍ ســازمانونه)WEDA(، د بــري حقونــو د زده کــړې انجمــن )THRA(، او د افغانســتان 
د ښــځو شــبکه )AWN(پــه مســتقیمه او غیــر مســتقیم ډول د ټاکنــو پــه پروســه کــې ښــکېل دي. لــه دې جملــې څخــه د مــدين ټولنــې د ټاکنــو د 

همغــږۍ د تامــل ټکــی دی چــې پــه دې وروســتیو کــې پــه الر اچــول شــوی او د مــدين ټولنــې لــه ۱۵ بنســټونو څخــه جــوړ شــوی دی.
 

د ټاکنو نړیوال څارونکي
نړیــوال څارونکــي کولــی يش وارزوي چــې ټاکنــې لــه نړیوالــو معیارونــو رسه ســمون لــري او کنــه؟. دوی د ټاکنــو د پروســې د ســمون لپاره مشــخصې 
سپارښــتنې کــوي او د ډیموکراتیکــو او رڼــو ټاکنــو د تــررسه کېــدو لپــاره د نړیوالــې ټولنــې مالتــړ ننــدارې تــه وړانــدې کــوي، د نړیوالــو څارونکــو قانــوين 
او اخالقــي اساســات او همدارنګــه لومړنــۍ الرې د ټاکنــو د نړیوالــې څارنــې د اساســاتو پــه اعالمیــه کــې تریــح شــوي او پــه رســمي ډول د اروپایــي 

اتحادیــې پــه شــمول ۴۵ نړیوالــو موسســو هغــه تصدیــق کــړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ)UNAMA( او د ملګرو ملتونو سازمان د ټاکنیز مالتړ پروژې)UNESP( ماموریت

یونامــا د ملګــرو ملتونــو ســازمان د ټاکنیــز مالتــړ پــروژې)UNESP( لــه الرې، کامــآ پــه ولســمریزو ټاکنــو کــې حضــور لــري. دغــه پــروژه د ټاکنــو 
خپلــواک کمیســیون )IEC(او د ټاکنیــزو شــکایتونو لــه کمیســیون)ECC( د ټاکنــو د بېالبیلــو دورو د تــررسه کولــو لپــاره لــه دې جملــې څخــه د ۱۳۹۸ 
کال د ولســمریزو تاکنــو څخــه مســتقیم مالتــړ کــوي. دغــه پــروژه د ټاکنــو د مالتــړ ډلــې )ESG(  پــر مــټ یــې مــايل مالتــړ کیــږي. د ټاکنــو د پروســې 
کلیــدي مالتــړي ادارې عبــارت دي د: اروپایــي اتحادیــه، د ډمنــارک هېوادونــه)د شــايل اروپایــي هېوادونــو اســتازی(، آملــان، جاپــان، انګلیســتان، د 

امریــکا ملګــري ملتونــه او همدارنګــه ناټــو او یونامــا.

 )USAID( د ملګرو ملتونو نړیواله پراختیایي اداره
ملګــري ملتونــه پــه ټاکنــو او ســیايس برخــه کــې اصــي لوبغــاړي دي. د ۱۳۸۸ او ۱۳۹۳ کال د ولســمریزو جنجــايل ټاکنــو وروســته، ملګــرو 
ــه الرې.  ــړه. د USAID ل ــته وک ــق مرس ــاره تواف ــکیل لپ ــت د تش ــدت حکوم ــي وح ــني م ــځ د اوس ــو ترمن ــو دوو مخکښ ــو د ۱۳۹۳ کال د ټاکن ملتون
ملګــري ملتونــه د UNESPl پــروژې او یــا هــم د ملګــرو ملتونــو د تاکنــو پــروژو لــوی مالتــړی دی. ملګــري ملتونــه همــدا راز د ټاکنــو اړونــد پــروژو 
چــې د امریکایــي پــي کوونکــو پــر مــټ هــر یــو NDI ، IFES ، USIP ، Internews و Counterpart International پــي کیــږي، مالتــړ کــوي چــې پــه 
ځانګــړي ډول د مــي څارونکــو لپــاره د ظرفیــت جوړولــو، د ګوندونــو د اســتازو، د ښــاریانو او رایــه اچوونکــو د زده کــړو او رســنیو د ظرفیــت جوړولــو 

کــې فعالیــت کــوي.
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د ميل وحدت حکومت  
د مــي وحــدت حکومــت د افغانســتان د ټاکنــو پــه پروســه کــې اصــي لوبغــاړی دی. پــه ۱۳۹۳ کال کــې د جمهــوري ریاســت جنجــايل ټاکنــو وروســته، 
د مــي وحــدت حکومــت پــه ټاکنــو کــې د اصالحاتــو ځانګــړي کمیســیون)SERC( پــه جوړلــو او معــريف الس پــورې کــړ، ترڅــو حالــت وارزوي او د 
پروســې د ښــه وايل لپــاره سپارښــتنې وړانــدې کــړي؛ د دغــو سپارښــتنو یــوه برخــه د ۲۰۱۶/۱۳۹۵ کال د ټاکنــو نــوي قانــون کــې ځــای کــړل شــوي دي. 
حکومــت همدارنګــه د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون او د ټاکنیــزو شــکایتونو کمیســیون رهــري د ولــي جرګــې د ټاکنــو لــه تــررسه کېــدو وروســته بدلــه 
کــړه او پــه ۱۳۹۸ کال کــې د یــوه تقنینــي فرمــان پــه تــرڅ کــې یــې کلیــدي اصالحــات رامنځتــه کــړل، چــې لــه دې جمــي څخــه د دواړو کمیســیونونو 
 .)MDR(د کمېشــرانو  د ګومارنــې لپــاره نــوی سیســتم، د رایــې اچوونکــو د ګوتــې د تاییدولــو، او د انفــرادي او د غیــر انتقــايل سیســتم ځــای کــول
اوســنی حکومــت خپــل مــايل مســوولیت د ټاکنــو د مــايل اړتیــاوو د تامیــن لپــاره د مالیــې وزارت لــه لــوري ډېــر کــړی دی چــې د پروســې د تــل پاتــې 
کېــدو  لپــاره مرســته کــوي. دفــاع وزارت، کورنیــو چــارو وزارت، مــي امنیــت ریاســت، د ســیمه ایــزو ارګانونــو خپلواکــه اداره او د مرکــزي احصایــې اداره 

د خپــل اړونــده مســوولیتونو مطابــق کلیــدي رول لوبــوي.

اروپایي اتحادیه 
اروپایــي اتحادیــه او د یــادې اتحادیــې غــړي هېوادونــه لــه ۱۳۸۳ کال راپــدې خــوا د ټاکنــو لــه پروســې څخــه مــايل او ســیايس مالتړکــوی. پــه افغانســتان 
کــې د اروپایــي اتحادیــې  د UNESP پــروژې لــه الرې د ټاکنیــزو کمیســیونونو د مالتــړ نــه بغییــر  د اروپــا د ټاکنــو د مالتــړ مرکــز)ECES(  لــه الرې د 

افغانســتان د ټاکنیــزې روڼتیــا او دوام د مالتــړ پــروژې)PROSES( هــم مالتــړ کــوي.  
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د ټاکنو په ورځ د ټاکنیزو رشیکانو رول
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د ټاکنو حقوقي چوکاټ

ټاکنیزې رسغړونې او جرمونه
ټاکنیــزې رسغړونــې او جرمونــه او د هغــو جــزا، د ټاکنــو قانــون) ۹۸ او ۹۹یمــو مــادو( او د جــزا قانــون)۴۲۲ تــر ۴۳۵ مــادو( کــې پــه ښــکاره توګــه 

ــړئ(. ــه وک ــه اړه مراجع ــو پ ــزو رسغړون ــه د ټاکنی ــړې توګ ــه ځانګ ــې پ ــه ک ــدې برخ ــه الن راغي)پ

د ۱۳۹۵ کال د ټاکنو قانون او وروستي اصالحات
د ټاکنــو قانــون چــې پــه ۱۳۹۵ کال کــې تصویــب شــوی و، پــه ۱۳۹۷ کال کــې پکــې ځینــې اصالحــات راغلــل. دغــه کار د ولســمر غنــي د یــوه فرمــان 
لــه مخــې وشــو. دغــه راز پــه یــوه بــل فرمــان کــې چــې پــه هاغــو ورځــو کــې تصویــب شــو، لــه مخــې یــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون او شــکایتونو 
کمېســیون د دارالنشــا رییســان لــه دنــدو ګوښــه او پرځــای یــې د ۱۳۹۸ کال پــه وري میاشــت کــې نــوي کســان وګومــارل شــول. کــه څــه هــم دغــه 
اصالحــات تــر اوســه ولــي جرګــې تــه د تصویــب لپــاره نــه دي لېــږل شــوي، خــو پــه پــوره ډول پــي کېــږي. دغــه تغییــرات تــر ډېــره کمېســیونونو تــه د 

کمېشــرانو اود دارالنشــا د رییســانو د نومانــدۍ پــه برخــه کــې دي. ) د ال زیاتــو معلوماتــو لپــاره النــدې مراجعــه وکــړئ(

د ټاکنو کمېسیونو ته د کمېشرنانو او د داراالنشا د رییسانو نوماندي
د ټاکنــو قانــون پــه تېــره نســخه کــې کمېشــران د هغــو ۲۱ نوماندانــو لــه ډلــې د ولســمر لــه لــوري ټــاکل کېــدل، چــې د مــي شــورا، بیالبیلــو دولتــي 
بنســټونو او مــدين ټولنــې د اســتازو د ټاکنیــزې کمېټــې لخــوا واړاندیــز شــوي وو. د ټاکنــو اصــالح شــوی قانــون پــراخ کارونــه پــه ځــان کــې رانغــاړي. 
د دغــه قانــون ۱۳مــې مــاده د ثبــت شــویو ســیايس ګوندونــو او د ټاکنــو اړونــد د مــدين ټولنــې اســتازو تــه دا اجــازه ورکــوي چــې خپــل اســتازي ور 
وپېــژين. پــه ټولــه کــې د مــدين ټولنــې لــه ۱۵ اســتازو څخــه چــې پنځــه بــه یــې ښــخینه وي او د ۷۴ ســیايس ګوندونــو لــه لــوري د یــوه اســتازي تــر ټــاکل 

کېــدو وروســته، د یــادو اســتازو لــه ډلــې چــې شــمېر یــې ۸۹ تــه رســېږي، د ولســمریزو ټاکنــو د نوماندانــو لــه لــوري ۱۴ تنــه ټــاکل کېــږي. 

وملســمر د دغــو نوماندانــو لــه ډلــې، هغــوی چــې ډېــرې رایــې ترالســه کــړې، د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون لپــاره اوه غــړي، د شــکایتونو کمېســیون 
تــه پنځــه غــړي او د جنســیت او قومــي ترکیــب پــه پــام کــې نیولــو رسه، د دواړو کمېســیونو لپــاره د داراالنشــا رییســان ټاکــي. 

دغــه ټــاکل شــوي کســان بــه د ټاکنــو پــه وخــت کــې د کــوم ګونــد غړیتــوب نــه لــري. د نــوي او اصــالح شــوي قانــون د ۱۳ مــې مــادې د درېیــم بنــد 
رسه ســم، د کمېســیون د غــړو د اســتعفا او یــا مړینــې پــه صــورت کــې بــه ولســمر د هغــو نوماندانــو لــه ډلــې چــې ډېــرې رایــې یــې ګټلــې دي، 

نــوي کســان ټاکــي.

په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه
د ټاکنــو پروســې د چټکتیــا او روڼــوايل لپــاره د ټاکنــو قانــون ۱۹ مــې مــادې تــه څلــور برخــې ورزیاتــې شــوې دي چــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون 
مســوولیتونه او دنــدې روښــانه کــوي. دغــه نــوي بندونــه د رای ورکوونکــو د نوملیکنــې رسبېــره، د ټاکنــو پــه ټولــو پړاوونــو کــې لــه ټکنالــوژۍ څخــه 
ــر دولتــي  ــاد قانــون کــې راغــي چــې معتــر مــي او نړیــوال ســازمانونه او اړونــد دولتــي او غی ــه ی د ګټــې اخیســتنې الرې چــارې برابــروي. دغــه راز پ

ســازمانونه بایــد د ټاکنــو لــه خپلــواک کمېســیون رسه د دغــه ټکنالــوژۍ پــه کارولــو کــې مرســته وکــړي.

د ټاکنو خپلواک کمېسیون د غړو خپلواکي
د ۱۸ مــې مــادې پــه درېیــم بنــد کــې چــې تــازه دغــه قانــون تــه ور زیاتــه شــوې، ټینــګار شــوی چــې د ټاکنــو کمېســیون غــړي بایــد پــه خپلواکــه توګــه 

خپلــې پرېکــړې وکــړي او د کمېســیون خپلواکــي لکــه نــه کــړي.
 

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د رییس، مرستیال او د دارالنشا د مرش دندې
ــه داســې حــال کــې چــې د مرســتیال او  ــې، پ ــورې ټاکل ــو پ ــر دوو کلون ــده ت ــزو شــکایتونو کمېســیون د رییــس دن ــه مخــې، د ټاکنی ــون ل ــوي قان د ن

ــاره ښــودل شــوې ده. ــوه کال لپ ــوازې د ی ــا ی ــده بی دارالنشــا د مــر دن

د ټاکنو دارالنشا د دایمې کارکوونکو، والیتي دفرتونو او موقتو کارکوونکو ګومارل
ــو د  ــو او ملکــي خدمتون ــه اســاس، دایمــې کارکوونکــي، د والیتــي دفرونــو مــران او کارکوونکــي د اداري اصالحات د ۲۳ مــې او ۳۳مــو مــادو پ
کمېســیون رسه یوځــای د یــوه ځانګــړي پورســیجر پــه اســاس جذبېــږي. خــو موقتــي کارکوونکــي بیــا د کمېســیونونو لــه لــوري د تصویــب شــوې 

کړنــالرې پربنســټ ګومــارل کېــږي.
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د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون پرېکړې چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د اعرتاض المل کېږي
د نــوي قانــون د ۹۳ یمــې مــادې لــه مخــې د شــکایتونو کمېســیون پرېکــړې وروســتۍ دي، خــو د ټاکنیــزو اعراضونــو او لــه نوملــړ څخــه د نوماندانــو 
د نومونــو پــه لــرې کولــو او یــا د یــوه محــل یــا مرکــز د رایــو پــه باطلولــو کــې بیــا دغــه څــه نشــته. کــه پــه دغــو مــواردو کــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون 
شــکایت ولــري، نــو د دواړو کمېســیونونو او د نړیوالــو حقونــو د کمېټــې د غــړو پــه ګــډون یــوه ګــډه کمېټــه جوړېــږي، دوی بــه هاغــه دوســیې څېــړي 
او وروســته بــه پــه ګــډه پرېکــړه کــوي. خــو لــه دې رسه رسه هــم کــه یــاده ګــډه کميټــه پــه اختــاليف مــواردو هوکــړې تــه نــه رســېږي، نــو ســرې محکــې 

لــه لــوري ټــاکل شــوې ځانګــړې محکمــه بــه پــر هغــې اړونــد وروســتۍ پرېکــړه کــوي. 

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلې بودیجې له مرصف څخه به رسنیو ته راپور ورکوي
نویــو اصالحاتــو د ټاکنــو پــه قانــون)۸۹ مــاده( کــې د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون اړ کــړی ترڅــو د) د اړونــده بودیجــې( پــه اړه خپــل راپورونــه رســنیو تــه 
ورکــړي. همدارنګــه یــاد کمیســیون مکلــف دی تــر څــو لــه ټاکنــو وروســته او مخکــې لګښــتونو د لومړیــو او وروســتیو پایلــو رسه رســنیو تــه اعــالم 

کــړي.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځواب ویل
)۸۹ مــاده، ۲ بنــد( کمیســیون د خپــل کار کلنــی راپــور د مــي شــورا دواړو خونــو اداري هییــت پــه ګــډه ناســته کــې د ولســمر، د ولســمر 

مرســتیاالنو، ســرې محکمــې رییــس او لــوی څانــوال پــه حضــور کــې وړانــدې کــوي.

رسنۍ او د رایو شمېرنه
د ټاکنــو اصــالح شــوي قانــون د ۸۵ مــادې ۳ فقــرې پــه شــپږم بنــد کــې راغــي چــې د رایــې ورکولــو مرکــز مدیــر د لســو کاپیــو لــه جمــي بایــد د رایــې د 

پایلــو لــه جــدول څلــور نســخې رســنیو او د څارونکــو ســازمانونو اســتازو تــه ورکــړي. 

د ميل څارنې سازمانونه، د سیايس حزبونواستازي/نوماندان او رسنۍ
د تاکنــو قانــون)۸۳ مــاده، ۱ بنــد( د مــي څارونکــو لپــاره نــوي حقونــه معــريف کــوي: دوی د ټاکنیــزو مــوادو لــه اختصــاص او حرکــت، د رایــې اچونــې 
محالتــو او مرکزونــو خالصولــو، د رایــې اچونــې او شــمېرنې لــه پروســې، پــه جــدول کــې د پایلــو لــه درج، پــه مخصوصــو پاکټونــو کــې د جدولونــو د 
اچولــو، د ټاکنیــزو مــوادو د ذخیــرې لــه ســهولتونو، د اســتخدام لــه پروســې، د پایلــو جــدول پاکــټ د الســته راوړلــو لــه محل)چــې الس پــرې نــه وي 
وهــل شــوی( او د رایــو د ثبــت لــه مــي مرکــز څخــه څارنــه کــوي. تعدیــل)۸۳ مــادې، ۵ بنــد( کــې ترصیــح کــوي: د رایــو د شــمېرنې پــه جریــان کــې د 

څارونکــو د نشــتون پــه صــورت کــې د رایــې اچونــې محــل یواځــي د شــکایت پــه نشــتون کــې د بــاور وړ ګڼلــې کیــږي. 

د ټاکنو نړیوال څارونکي 
په نویو تعدیالتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پروړاندې د نړیوالو څارونکو اعراض او یا د شکایت ثبتول منع شوي دي)۸۳ ماده، ۳ بند(.

رایو د باور نشتون 
نــوي اصالحــات ښــکارندوینه  کــوي)۹۴ مــاده(: رایــه هغــه وخــت باطلیــږي چــې د رایــې اچونــې پــه یــوه محــل او یــا مرکــز کــې د رای پاڼــو شــمېر پــه 
لیســت کــې د شــاملو رایــه اچونکــو لــه شــمېر څخــه زیاتــه وي. پــه دې صــورت کــې د ټاکنــو کمیســیون لــه لــوري د یــوې اونــۍ پــه تــرځ کــې د رایــې 

اچونــې پــه دې مرکــز یــا محــل کــې نــوي ټاکنــې تــررسه کیــږي.

د ټاکنیزو موادو له  منځه وړل 
د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون د ۷۹ مــادې پــر بنســټ نوماندانــو تــه امــر کیــږي ترڅــو د ټاکنــو لــه ورځــې ۴۸ ســاعته وړانــدې خپــل تبلیغــايت مــواد، چــې 
د رایــه اچونــې مرکــز پــه ۱۰۰مــري کــې وي، لیــري کــړي. د قانــون پــه مخکینــۍ نســخه کــې د نوماندانــو پــه واســطه د دغــه مــوادو لیــري کــول نــه وو 

روښــانه شــوي.

امنیتي ځواکونه
حکــم شــوی ۷ مــاده، امنیتــي ځواکونــه موظــف کــوي چــې د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون لــه وړانــدې پــالن شــوې پروســې رسه ســم د رایــې اچونــې 

مرکزونــو او د کمیســیون دفرونــو تــه د  تلــو پــه وخــت کــې د ټاکنیــزو مــوادو امنیــت برابــر کــړي.
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د ۱۳۹۵ د ټاکنو قانون اصيل اړخونه چې اصالح شوي نه دي)اړوند جدول  وګورئ(
د ټاکنــو پــه قانــون کــې چــې د ۱۳۹۵ کال د تلــې پــه میاشــت کــې تصویــب شــوی دی، د مــي او نړیوالــو، مــدين ټولنــې او ســیايس ګوندونــو لــه 
پتــې څخــه د غوښــتنواو سپارښــتنو پــه بنســټ، یــوه برخــه مهــم تغیــرات رامنځتــه شــوي؛ خــو د ټاکنــو سیســتم)د نــه انتقــال وړ رایــې( پــه خپــل حالــت 

پاتــې شــوي دي. 

د رایې اچونې له مرکز رسه د رایې اچوونکو اړیکې)۸ مه ماده(
رایــه اچوونکــي د رایــې اچونــې پــه مرکــز کــې چــې هلتــه یــې نــوم ثبــت کــړی دی رایــه ورکــوي. لــه دې وړانــدې، رایــه اچوونکــو کولــی شــول پــه 
یــوه مرکــز کــې نــوم ثبــت کــړي او وروســته د رایــې اچونــې پــه نــورو مرکزونــو کــې رایــه واچــوي چــې پــه ټاکنــو کــې یــې زیــات تقلــب رامنځتــه 

کــوو) د اروپایــي اتحادیــې سپارښــتنې، ۱۳۹۳(.

له ۹ څخه ۷ تنو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمېشرنانو د شمېر راښکته کېدل)۱۱ مه ماد ه(
د هر ډول ټاکنو د ادارې او څارنې په موخه، د دغه قانون مطابق کمیسیون له اوو کمېشرانو څخه جوړیږی .

د کمېشــرنانو د فعالیــت مــوده لــه ۶ تــر ۵ یــا ۳ کلونــو راښــکته کېــدل)۱۴ مــه مــاده( څلــور غــړي د ۵ کالــو لپــاره؛ درې غــړي د ۳ کلونــو 
لپــاره.

د غیرقانوين وسلوالو ډلو غړي/قومندانان) ۴۴ مه ماده( ــ  په ټاکنو کې برخه اخیسل منع اعالم کړل.

پــه پارملــان کــې د هندوانــو او ســکانو د اســتازي لپــاره اضافــه څوکــۍ ځانګــړې شــوه)۴۸ مــه ماده(ــــ   د ولــي جرګــې د ټولــو غــړو 
ــه ورســېده. ــه ۲۴۹ څخــه ۲۵۰ ت شــمېر ل

دغه قانون د والیتي شورا د ښځینه غړو شمېر ته د ۸۵ مادې  په ۲ بند کې) لږترلږه ۲۵ سلنه( زیاتوالی ورکوي.

ــه  ــاره د ۳۰ ورځــو پرځــای ۲۰ ورځــو ت ــارزې د دورې کموالــی)۷۶ مــه ماده(ــــ   د ولــي جرګــې او والیتــي شــورا د ټاکنــو لپ د ټاکنیــزې مب
ــوی دی. ــکته ش راښ

د ټاکنــو کمیســیون تــه د خپلــو ټاکنیــزو فعالیتونــو څخــه بهــر د راپــور ورکولــو پــه اړه د نوماندانو لپاره د روښــانه مســوولیت 
ترصیــح) ۷۷ مــه مــاده(  چــې د نوماندانــو پــه واســطه د بهرنیــو مرســتو ترالســه کــول منــع کــوي. دواړه کمیســیونونه د خپلــو مقرراتــو او 

اصولــو مطابــق، د دغــه برخــو د څېړلــو مســوولیت پــه غــاړه لري.
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 د ټاکنو د ۱۳۹۵  تصویب شوې او ۱۳۹۸ کال تعدیل
شوې قانون کې

ــو د  ــل د ټاکن ــو د تعدی ــې د هغ ــه ۱۳۹۸ کال ک ــه پ ــون او همدارنګ ــو قان ــنۍ د ۱۳۹۵ ټاکن ــتان رس ــق، د افغانس ــو مطاب ــو ژمن ــاره د نړیوال ــو لپ د ټاکن
کلیــدي رشیکانــو پــه توګــه پېژنــدل کیــږي. ځینــې وختونــه د ټولــو څارونکو)څارونکــو او د ګوندونــو اســتازي( پــه ورتــه رول او پــه ځینــو مــواردو کــې د 
افغانســتان خلکــو تــه د ټاکنــو د مدیرانــو د تصمیمونــو د انتقالوونکــو پــه توګــه. هغــه هــم د دوو نــورو ډلــو پــه څېــر بایــد د تاکنــو قانــون مطابــق 
عمــل وکــړي او همدارنګــه د خپلــې خاصــې الرې څخــه پیــروي وکــړي. هغــوی همدارنګــه پــه ځانګــړې توګــه د ټاکنیــزو مبــارزو د پوښــښ او د رســنیو 

کمېټــې اړونــد د مــايل مســایلو پــه اړه ژمنــې لــري النــدې د ټاکنــو پــه قانــون کــې د رســنیزو فعالیتونــو اړونــد مــادې، درج شــوي دي.

د رسنیو په اړه د ټاکنو قانونماده
ــه پروســې  څخــه انځــور اخیســتنه او ۹۹/۹۸ د رایــي اچــوين لــه مرکزونــو د رســنیو منــع او د دوی د کار مخنیــوی- د رایــي اچونــې ل

فلمــردارِی) د ښــځو د رایــې اچونــې محلونــه مخکینــۍ اجــازې تــه اړتیــا لــري( ــــ لــه دې نــه بغیــر ټاکنیــز جــرم دی. )۹۸ مــاده( 
ټاکنیــز خــالف عمــل )۹۹مــاده( حتــا ټاکنیــز جــرم دی. ۹۹ مــاده د ۱۳۹۷ د جــزا تصویــب شــوي قانــون تــه نقــل شــوه.

ــه ۸۹ ــنیو ت ــور رس ــو راپ ــتۍ پایل ــۍ او وروس ــو لومړن ــو او د ټاکن ــو مرحل ــو د ټول ــې د ټاکن ــیون اړ دی چ ــواک کمیس ــو خپل د ټاکن
ــړي. ورک

د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون کړنــې: د ۱۹ مــې مــادې ۹ بنــد) د ټولیــزو رســنیو د ګټــه اخیســتنې چلنــد تصویــب او د ټاکنیــزو ۱۹
مبــارزو پــه جریــان کــې د مــدين ټولنــې، نوماندانــو او ســیايس ګوندونــو لــه عادالنــه الرسيس څخــه دولتــي ټولیــزو رســنیو 
تــه ډاډ ورکــول. د ۱۹ مــې مــادې ۱۳ بند)رســنیو تــه د باورلیــک ورکولــو رسه لــه مــي څارونکــو، د مــدين ټولنــي او ســیايس 

ګوندونــو اســتازو تــه(.
د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون ناســتې: د ټاکنــو د وخــت، د ســندونو د څیړولــو او د نوماندانــو د اختیاراتــو د تعیــن، د رایــې ۲۰ ماده ۳ بند

اچونــې او نــوم ثبتونــې د مرکزونــو او د هغــو د محلونــو د شــمېر ټــاکل او تاییــد، د رایــې اچوونکــو د لیســت چمتــو کــول، د 
راېــې اچونــې د محلونــو ټاکلــو، د ټاکنیــزو حساســو مــوادو چــاپ او خپــرول، د رایــو شــمېرنه او د پایلــو اعــالم، پــه صــورت 
کــې خــالص وي. د ســیايس ګوندونــو اســتازيو مــدين ټولنــه، ټولیــزې رســنۍ او مــي څارونکــي چــې باورلیــک لــري، کولــی 

يش د کمیســیون پــه ناســتو کــې ګــډون وکــړي.
د ټاکنیــزو شــکایتونو مرکــزي کمیســیون اړ دی چــې د اعراضونــوو شــکایتونو او د ټاکنــو اړونــد جرایمــو تــه د رســېدنې پــه ۳۱ ماده ۴ بند

تــړاو د رســنیو لــه الرې خلکــو تــه راپــور ورکــړي.
غږیــزی، انځوریزی،چاپــي او الکرونیکــي رســنۍ اړ دي چــې کمیســیون تــه د ټاکنیــزو فعالیتونــو پــه جریــان کــې لــه نوماندانــو 77 ماده 4 بند

څخــه د ترالســه کــړو پیســو د شــمېر پــه اړه راپــور ورکــړي.
د نوماندانــو د موخــو خپــرول )۱( ــــ نومانــدان د ټاکنیــزو مبــارزو پــه لــړ کــې کولــی يش چــې د کمیســیون د تصویــب شــوو ۷۸

تــګالرو مطابــق مانفیســتونه، لیدلــوري او خپلــې موخــې د تلویزیــون، رادیــو، ورځپاڼــو او نــورو ټولیــزو رســنیو لــه الرې خپــاره 
ــه،  ــو نظرون ــو رسه د نوماندان ــام کــې نیول ــه پ ــزې رســنۍ اړ دي چــې د کمیســیون د طرزالعمــل پ ــي او ټولی کــړي. )۲( دولت
مانیفیســتونه او موخــې پــه بــې پلــې او عادالنــه ډول خپــاره کــړي. )۳( ټولیــزې رســنۍ اړ دي چــې د ټاکنــو لــه ورځــې ۴۸ ســاعته 

وړانــدې د ټاکنــو اړونــد فعالیتونــو خپــرول ودروي.
د رایــو شــمېرنه ــــ د رایــې اچونــې مدیــر بایــد د رایــو د شــمېرنې پایلــو څلــور نســخې د څارونکــو ســازمانونو اســتازو او رســنیو ۸۵

تــه وړنــدې کــړي.
ـــ )۱( د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون اړ دی چــې د رایــو پــه صندقونــو کــې د درغلیــو یــا جــرم څخــه د شــکایت پــه صورت ۸۶ قرنطیــنـ 

کــې د نظــر وړ صندقونــه قرنطیــن کــړي. )۲( د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون اړ دی چــې د څارونکــوو رســنیو او د نوماندانــو د 
اســتازو پــه شــتون کــې د قرنطیــن شــوو صندقونــو پــه اړه پلټنــه وکــړي.
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د ۱۳۹۵ د ټاکنو قانون: ټاکنیزې رسغړونې او اړوندې جریمې

د جزا قانون: ټاکنیز جرمونه او اړونده جزاګانې

ټاکنیزې رسغړونېپه افغانۍ نغدي جریمه
اطالعاتــو تــه د خریاالنــو د الرسيس مخنیــوی او د هغــه خریاالنــو پــر وړانــدې د غیــر قانــوين محدویتونــو وضــع 1۰۰۰۰ تر 3۰۰۰۰

کــول چــې لــه ټاکنیــزو پېښــو څخــه راپورونــه چمتــو کــوي.
د رایــې اچونــې او څارنــې پــه پروســه کــې لــه انځوراخیســتنې/ فلمــردارۍ څخــه د رســنیو منــع کــول، د ښــځو د رایــې 1۰۰۰۰ تر 5۰۰۰۰

اچونــې لــه محــل څخــه اســتثنا چــې پــه هغــه کــې فلمــرداري او انځــور اخیســتل لــه مخکــې پــه اجــازه اخیســتل کیــږی.
ــخص رای 5۰۰۰ تر 10۰۰۰ ــې  د ش ــتل چ ــور اخیس ــې انځ ــال ک ــی ح ــه داس ــه پ ــي څخ ــې ورکونک ــې د رای ــت ک ــه وخ ــې پ ــې اچون د رای

ــويس.  ــه ی ــه منځ ــی ل ــرم وال ــو مح ورکول
د نوماندانو، څارونکو، رسنیو او د ټاکنیزو کارکوونکو د الرښود څخه رسغړونه1۰۰۰۰  تر 5۰۰۰۰ 
د ټاکنو له بهیر څخه د مي او نړیوالو څارونکو د څارنې مخنیوی1۰۰۰۰  تر 3۰۰۰۰

د نوماندانو څارونکو ته د شکایت د فورمونو له سپارلو څخه ډډه کول.5۰۰۰۰  تر 10۰۰۰۰
له ټاکلې مودې وړاندې یا وروسته د ټاکنیزو مبارزو په الر اچول.5۰۰۰۰  تر 10۰۰۰۰

 د رایــې اچونــې پــه محــل کــې د یــوه نومانــد اړونــد ســمبول او نــورو نښــانو څخــه ګټــه اخیســتل. د ټاکنیــزو تبلیغاتــو  5۰۰۰  تر 50۰۰۰
پــه توکــو کــې د کمیســیونونو او نــورو دولتــي بنســټونو لــه نښــانو او عالمــو څخــه ګټــه اخیســتل.

د ټاکنیز کارکوونکي له لوري یوه  نوماند ته د رایه اچولو لپاره د رایو اچوونکو هڅول5۰۰۰  تر 10۰۰۰ 
د دولت کارکوونکی چې د یوه نوماند په ګټه او یا په زیان کمپاین وکړي.۱۰۰۰۰ 

د ۱۳۹۵ کال د ټاکنــو تصویــب شــوي قانــون پــه ۹۹ مــه مــاده کــې شــته مــوارد چــې پــه هغــه کــې ټاکنیــز جرمونــه او جزاګانــې ذکــر شــوې دي، باطــل 
شــوي دي او  جــزا قانــون تــه چــې پــه ۱۳۹۸ کال د وري پــه میاشــت کــې د ولســمر د یــو تقنینــي فرمــان پــر بنســټ نافــذ  شــوی، لیــږدول شــوي 

دي. یــاد قانــون لــه هغــه وخــت څخــه د مجلــس پــه واســطه د بیــا کتنــی تــر وختــه د پــي کېــدو وړ دي.

ټاکنیز جرمونهد حبس موده
لــه دریــو میاشــتو تــر یــوه 

پــورې  کال 
د ټاکنــو د یــوه نومانــد پــه ګټــه او یــا پــر ضــد د رایــې اچوونکــو، نوماندانــو او یــا څارونکــو د وېرولــو او اغېزمنتیــا پــه 

موخــه لــه پوځــي وســایلو او عالمــو څخــه نــاوړه ګټــه اخیســتنه)۴۲۲ مــاده(
دولتــي یــا غیــر دولتــي مقــام د ټاکنــو پــه پروســه کــې د نفــوذ پــه موخــه بــډې ورکــول او اخیســتل. د رایــې اچوونکــي،  له یو تر ۵ کلونو بند 

نومانــد، څارونکــي او د ټاکنــو کارکوونکــي ګواښــل، وېــرول، ســپکاوی او فشــار راوړل.
هغه څوک چې په قصد رسه د رای پانې  یا د پایلو جدول پټوي)۴۲۴ ماده(له یو تر ۳ کلونو بند 
ــو څخــه د مــايل مرســتو له یو تر ۳ کلونو بند ــه رسچین ــا قانون ــه ن ــږدول؛ ل ــا لې ــه کــول ی ــنادو بېځای ــزو اس ــه د ټاکنی ــازې پرت ــوين اج ــه قان ل

ترالســه کــول؛ لــه بهرنیــو ښــاریانو یــا دولتونــو څخــه پــه نغــدي او یــا غیــر قانــوين ډول د مرســتو ترالســه کــول. د پایلــو 
پــه پاڼــه کــې د شــمېرل شــوو رایــو د شــمېر تغیــر، پــه داســې ډول چېپــه صنــدوق کــې لــه شــته رایــو رسه یــې شــمېر 

ورتــه والــی ونــه لــري)۴۲۵ مــاده(
ــر له ۳ تر ۵ کلونو بند  ــه ســخت افــزار سیســتم کــې غی ــا پ ــرم افــزار او ی ــه ن ــو پ ــو د ثبــت مرکزون ــې د پایل ــو او د رای ــې اچونــې مرکزون د رای

قانــوين الس وهــل)۴۲۶ مــاده(
 د ټاکنو په پروسه کې د کړکېچ او یا فشار رامنځته کول او یا هم د نظم او امنیت ګډوډول )۴۲۷ ماده( له یو تر ۲ کلونو بند

د رایو او د ټاکنیزو حساسو موادو غال او یا له منځه وړل)۴۲۸ ماده( له یو څخه تر ۵ کلونو بند
د نوماندانو په لیست کې د ثبت لپاره له جعي سندونو ګټه اخیستل)۴۲۹ ماده( له یو تر ۵ کلونو بند  
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د ټاکنو په تړاو رسنیز مقررات

د ټاکنو قانون د رسنیو په تړاو څه وایي؟
د ټاکنو په قانون کې د ۱۳۹۵ کال وروستي بدلونونه چې د ولسمر غني لخوا توشیح شول، رسنۍ هم پکې شاملې دي.

د ټاکنو په قانون کې د رسنیو اړوندو مادو تعدیل 
لکــه څرنګــه چــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون ژونالیســتان د رســنیو د څارونکــو پــه توګــه منــي، لــه ځانګــړو حقونــو درلودونکــي دي چــې د ټاکنــو 
قانــون پــه ۸۳ یمــه مــاده کــې پــه دې تــړاو ځینــې تعدیــالت راغــي تــر څــو دوی وکولــی يش د رای ورکونــې مرکزونــو، د نوملیکنــې مرکزونــو، د رای 
شــمېرنې او رای ورکونــې لــه پروســې، او دغــه راز د بیــا شــمېرنې او د رای شــمېرنې مــي مرکزونــو تــه الړ يش او د هغــو څارنــه وکــړي. د ټاکنــو قانــون 
د ۸۵ یمــې مــادې لــه مخــې د ژورنالیســتان او نــور څارونکــي بنســټونه د رای شــمېرنې لــه پایلــو څلــور نســخې ترالســه کولــی يش. د رایــو د ۱۰ پایلــو 

لــه ډلــې یــوه نســخه یــې د رای ورکونــې پــه مرکــز کــې ځــړول کیــږی.

د رسنیو کمیټه)۲۷ مه ماده(
د ټاکنو په خپلواک کمېسیون کې یوه کمیټه بیا د رسنیو د څارنې او جزا ورکولو دنده لري)الندې مراجعه وکړئ(. 

د رســنیو پــر وړانــدې رسغړونه)۹۸یمــه مــاده، اووم بنــد(:  اطالعاتــو تــه د ژورنالیســتانو د الرسيس مخنیــوی او د ژورنالیســتانو پروړانــدې پــه ناقانونــه 
توګــه د محدودیتونــو رامنځتــه کــول چــې د ټاکنــو پــه تــړاو راپورونــه جــوړوي. )۱۶ م بنــد( د رای ورکونــې بهیــر پــر وخــت د رســنیو لخــوا د انځــور او فلــم  
اخیســتلو څخــه مخنیــوی، خــو یــوه اســتثنا پکــې دا ده چــې دوی هغــه مهــال د ښــځینه وو مرکزونــو انځورونــه او فلــم اخیســتی يش چــې لــه مخکــې 
یــې اجــازه ولــري. )۸۳یمــه مــاده، ۶ م بنــد( څارونکــي تــر هغــه وختــه د رای ورکونــې لــه ځایــه نــه يش ایســتل کېــدای چــې تــر څــو رای شــمېرنه پــای تــه 

نــه وي رســېدلې او صندوقونــه نــه وي تــړل شــوي. 

د رسنیو د کړنو مقررات
ژورنالیســتان د بــاور لیــک د ترالســه کولــو لپــاره اړ دي چــې د رســنیو د کړنــو طرزالعمــل الســلیک کــړي. پــه دغــه طرزالعمــل کــې د رســنیو لــه لــوري 
د ټاکنیــزو چــارو د پوښــښ تنظیــم راغلــی دی. رســنۍ بایــد د نفــرت، کینــې، مســخرو او ناســمو خرونــو لــه خپرولــو څخــه ډډه وکــړي. )بــې پرېوالــی، 
ــه خــي. د ټاکنــو خپلــواک  ــه خــوا ډالــۍ او پیســې وان ــو ل ــام کــې ونیــي او د ســیايس ګوندونــو او نوماندان ــه پ ســموالی، انصــاف او عدالــت ( پ
کمېســیون او د شــکایتونو کمېســیون د رســنیو کميټــه کولــی يش، چــې د رسغړونــې پــه وخــت  کــې یــادو رســنیو تــه ســزا ورکــړي )۱شــمېرې 

ضمیمــې تــه مراجعــه وکــړئ(. 

ټاکنو د خپلواک کمېسیون د کمپاین اصول
د ټاکنیــزو ســیايس مبــارزو پــه تــړاو  پرېکــړه چــې د ۱۳۹۸ کال د غويــي پــه ۱۲مــه د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون لــه خــوا خپــره شــوه، د رســنیو لــه لــوري د 
ټاکنیــزو تبلیغاتــو پــه تــړاو د دوی وعــدې پــه ډاګــه کــوي. د قانــون لــه مخــې د ولســمریزو ټاکنــو د نوماندانــو ټاکنیــزې مبــارزې د زمــري لــه شــپږمې 
د تلــې تــر درېیمــې د ۶۰ ورځــو لپــاره دوام کــوي. کېــدای يش مــي او نړیوالــې رســنۍ د نوماندانــو لــه ټاکنیــزو مبــارزو څخــه څارنــه وکــړي. دغــه راز 
ــه تــررسه کېــدو څخــه ۴۸ ســاعته وړانــدې پیــل کېــږي،  ســیايس ګوندونــه او نومانــدان نــه يش کــوالی چــې د ســکوت پــه دوره کــې چــې د ټاکنــو ل
کمپایــن وکــړي. خصــويص رســنۍ اړ دي چــې د ټاکنیــزو مبــارزو پــه وخــت کــې لــه نوماندانــو څخــه د ترالســه شــویو پیســو پــه تــړاو د ټاکنــو خپلــواک 

کمېســیون تــه راپــور ورکــړي.

د رسنیو کمیټه
دغه موقت بنسټ چې د )ټاکنو قانون د ۲۷ مې مادې( له مخې د ټاکنو خپلواک کمېسیون له خوا رامنځته شوی، الندې دندې لري:

ــنیو  ــې د رس ــه ک ــه ویپاڼ ــیون پ ــواک کمېس ــو خپل ــول)د ټاکن ــه ک ــل طرح ــښ د طرزالعم ــنیو د پوښ ــارزو د رس ــزو مب ــې او ټاکنی ــزې پروس ــه ټاکنی ۱- ل
ــړئ(  ــه وک ــه مراجع ــې ت ــل برخ ــې د طرزالعم کمېټ

۲- د ټاکنیزو سیالیو پرمهال د رسنیو څارنه
۳- د رسنیو د رسغړونو پر مهال دوی ته اخطار ورکول، جریمه کول او د پوښتنو لپاره اړوندو مراجعو ته ورپېژندل.

د رســنیو کمیټــې د زمــري پــه ۶مــه د ولســمریزو ټاکنــو د رســنیز پوښــښ پــه تــړاو پــه مطبوعــايت اعالمیــه کــې پــر )غــور او تــوازن، پــه محتــوا کــې 
تعــادل، د ځانګــړو نوماندانــو پــه ګټــه او یــا زیــان د ارقامــو او ټولپوښــتنو پــر نرولــو( او د رسغړونــو پــه وخــت کــې پــه انظباطــي اقداماتــو ټینــګار رسه 
نــر کــړې. )۲مــې ضمیمــې تــه مراجعــه وکــړئ(. دغــه ر از پــه دې اعالمیــه کــې راغــي، چــې رســنۍ د خلکــو پــه مشــارکت او پــه ټاکنــو کــې مهــم او 

ټاکونکــی ارزښــت لــري. 
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د ژورنالیستانو باورلیک 
د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون ژورنالیســتانو تــه د پېژندنــې د کارتونــو او باورلیــک د ورکــړې دنــده پــر غــاړه لــري. کمېســیون پــه کابــل او پــه والیتــون کــې 
دنــده پــر غــاړه لــري چــې د دوی وړاندیزونــه او غوښــتنې وڅېــړي. )د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون ویپاڼــه تــه مراجعــه وکــړئ(. د بهرنیــو اړیکــو ریاســت د 
اړونــده اطالعــايت بانــک څخــه ســاتنه وکــړي، د مقرراتــو پــه اړه وضاحــت ورکــړي او د رایــو د ثبــت مــي مرکــز او پــه مرکــزي دفــر کــې بیاشــمېرنې تــه 
الرسســی مدیریــت کــړي. دغــه راز بهــرين ژورنالیســتان بایــد د افغانســتان ویــزه او داســې ســند ولــري چــې د هغــوی هویــت د رســنۍ د کارکوونکــي 

پــه توګــه ثابــت کــړي. د اعتبــار ورکونــې پړاوونــه د غويــي لــه لومــړۍ څخــه د تلــې تــر درېیمــې پــورې تــررسه کېــږي. 

اطالعاتو ته الرسسی
د ټاکنــو کمېســیون د بهرنیــو اړیکــو والیتــې مســوول:  لــه رســنیو رسه د اړیکــو پــه خاطــر، د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون پــه هــر والیــت کــې د 

یــوه کارکوونکــي پــه لرلــو رسه د ۳۴ د بهرنیــو اړیکــو د کارکوونکــو یــوه شــبکه لــري. )د بهرنیــو اړیکــو د مســوولینو نوملــړ تــه مراجعــه وکــړئ(. 

د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون او د دغــه کمېســیون د بهرنیــو اړیکــو ویانــد:  دغــه کمېســیون پــه مرکــزي دفــر کــې یــو ویانــد  او څلــور مرســتیال 
ویانــدان او د بهرنیــو اړیکــو یــو مســوول لــري. 

د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون اطالعــايت مــرش او ویانــد:  دغــه کمېســیون هــم یــو ویانــد او یــو کمېشــر لــري چــې د دارالنشــا د مــر پــه توګــه 
کار کــوي. د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون د وېبپاڼــې پــه اســاس، رســنۍ بایــد خپلــې غوښــتنې د دغــه کمېســیون د اطالعــايت مــر څخــه ترالســه 

کــړي.

څارونکــي سپارښــتنه کــوي چــې د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون بایــد خپــل معلومــات پــه انالیــن ډول پــه ویبپاڼــه 
کــې خپــاره کــړي

د افغانســتان د ټاکنــو ازاد او عادالنــه بنســټ یــا فیفــا د ولــي جرګــې د ټاکنــو پــه تــړاو پــه خپــل راپــور کــې چــې پــه ۱۳۹۷ کال کــې خپــور شــو، ټینــګار 
کــړی چــې ټاکنــو خپلــواک کمېســیون بایــد خپــل تــازه معلومــات پــه انالیــن ډول پــر خپــل ویبپانــه کــې خپــاره کــړي. فیفــا دغــه راز ویلــی: »د  وېبپاڼــې 
لــږ او لنــډ و فعالیتونــو څيړنــه دا پــه ډاګــه کــوي چــې دغــه څــه د اوســېدونکو اړتیــا وو تــه ځــواب نــه يش ویلــی«. دغــه بنســټ سپارښــتنه کــوي چــې 
د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون بایــد لــه ټولنیــزو رســنیو څخــه پــه فعاالنــه ډول کار واخلــی تــر څــو ټاکنــو پــه تــړا عامــه پوهــای لــوړ يش او لــه بلــې خــوا 

عمومــي پوښــتنو تــه ځوابونــه وویــل يش.
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د ټاکنو خپلواک کمېسیون د بهرنیو اړیکو د والیتي مسوولینو رسه د اړیکو نوملړ
د اړیکو دغه نوملړ د ۲۰۱۹ کال جوالی میاشت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واسطه وړاندې شوی دی. او کیدا شی نوی يش
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د افغانســتان د رســنیو ســکتور د ۲۰۰۱ کال څخــه راپدېخــوا د یــوې صفــري مرحلــې او پېچلــې دورې پــه تېرولــو رسه)تلویزیــون، رادیــو، چاپــي رســنۍ 
او ټولنیــزې رســنۍ( وده وکــړه. د افغانســتان د رســنیو د بریــا داســتان د نړیوالــې ټولنــې پــه مرســته چــې د خلکــو مالتــړ هــم وررسه وو ) تــر یــوې انــدازې 
آزادو( رســنیو د جوړېــدو ســبب شــوي دي، ډېــره اړیــن دی ــــ د آزادۍ کــور د ۲۰۱۹ کال راپــور تــه مراجعــه وکــړي ــــ د آزادو اطالعاتــو د الرې پــه رس د 
خنډونــو رسه رسه، چــې عمومــآ پــه ســیمه ایــز چــوکاټ کــې د مالحظــې وړ دي د افغانســتان رســنۍ لــه معتــرو جوړښــتونو دي، چــې د افغانســتان 

۶۷ ســلنه خلــک پــه هغــو بــاور لــري.
ــو  ــه امنیتــي تهدیدون ــاالن ل ــه زیاتېــدو رسه د افغانســتان د رســنیو فعالیــت پېچلــی او کمرنګــه شــوی دی. خری ــو ل ــه همــدې حــال، د تاوتریخوال پ
رسه مــخ دي. پــه ۱۳۹۸ کال کــې افغانســتان پــه ځانګــړې توګــه د رســنیو آزادي د بــې پولــې خریاالنــو پــه نوملــړ کــې د ۱۷۹ هېوادونــو تــر منــځ پــه 
۱۲۱ مــه درجــه قــرار لــري. پــه ۱۳۹۷ کال کــې د یــوې ښــځینه خریالــې پــه ګــډون شــاوخوا ۲۰ تنــه خریــاالن او رســنیز کارکوونکــي  پــه افغانســتان کــې 
ووژل شــول او پــه همــدې مــوده کــې د خریاالنــو او رســنیزو کارکوونکــو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل ۱۹۶ مــوارده رامنځتــه شــوي دي. د افغانســتان 

خریــاالن او رســنیز کارکوونکــي لــه جســمي او روحــي تهدیدونــو پــه ځانګــړې توګــه پــه ټاکنیــزو دورو کــې مــخ دي. 

هغــه نوښــتونه چــې د خریاالنــو امنیــت تامینــوي، هغــوی تــه دا اجــازه ورکــوي ترڅــو خپلــه څارونکــی رول ولوبــوي. پــه همــدې توګــه د بــې پــرې او 
متعادلــې محتــوا برابــرول یــو اړیــن امــر دی. پــه یــوه پېچلــې رســنیزه فضــا کــې؛ پــه هغــه ځــای کــې چــې اقتصــادي ســتونزې ډېــرې وي او د رســنیزو 
فعالیتونــو دوام پــه خطــر کــې اچــوي؛ یــا یــوه برخــه رســنۍ لــه ځانګــړو ډلــو څخــه مالتــړ کــوي یــا ځینــې ټولنیــزې رســنۍ پــه یــوه ډول د کرکــې ســبب 
کیــږي، د معتــرې محتــوا د مالتــړ پاملرنــه د عمومــي ګټــو لپــاره ډېــره مهمــه ده. دغــه مالتــړ پــه ځانګــړې توګــه د ســیمه ایــزو رســنیو اړتیــا ده ترڅــو 

وکولــی يش د قوانینــو پــر بنســټ بــې پــرې او متعادلــه راپورونــه وړانــدې کــړي.

رســنۍ کولــی يش چــې پــر ټاکنــو اغېــزه ولــري. نــو پــه دې اســاس  خپلــواک او معتــر خــري پوښــښ اړیــن دی. د ټاکنــو پروســې د کــره وايل لپــاره د 
ټاکنــو پــه بهیــر کــې د رســنیو ښــه فعالیــت تــه جــدي اړتیــا ده: دودیــزې او ټولنیــزې رســنۍ خلکــو تــه د خــر رســونې د اصــي وســیلې پــه توګــه، بایــد د 
ټاکنــو پــه ټولــو پړاونــو کــې ـ نــه یواځــي فقــط د ټاکنیــزو مبــارزو پــه وخــت او د رایــې اچونــې پــه دورو کــې جــدي پاملرنــه ورتــه ويش.رســنۍ بایــد د ټاکنــو 
د مخــه دورې د ټاکنــو اړونــد د مــدين ټولنــې لــه بنســټونو رسه همغــږې وي او د ټاکنیــزو اصالحاتــو، د نــوم ثبتونــې پروســې او د ټاکنیــزو مبــارزو 
اړونــد مســایلو توضیــح او تحلیــل کــې مرســته وکــړي. نــو همــدا ده چــې د خریاالنــو د زده کــړې اهمیــت او د ټاکنــو اړونــد مســایلو د پوښــښ لپــاره 
د دوی ظرفیــت لوړیــږي. د بــې پــرې خریالــۍ تقویــت چــې حرفــوي اخــالق پــه هغــې کــې مراعــات شــوي وي د ټاکنــو د دورې وړانــدې د دموکراتیکــو 

ارزښــتونو او اصولــو د ســاتنې پــه الر کــې هــم اړیــن دي.

په ۲۰۱۸ کال کې د افغان خریاالنو او رسنیو پر وړاندې له تاوتریوخايل ډکې پېښې)نی/ د آزادو رسنیو د مالتړ بنسټ(
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د ټاکنــو لپــاره د نړیوالــو معیارونــو او ژمنــو مطابــق، رســنۍ کلیــدي او فعالــه لوبغــاړي دي. کــه چېرتــه د رســنیو آزادي او د بیــان آزادي یــا خپلواکــې 
رســنۍ  د دولــت جــواب ویلــو لپــاره شــتون ونــه لــري، نــه يش کــوالی چــې دموکــرايس پــوره کــړي. د تېــرو دوو لســیزو پــه لــړ کــې، رســنیو د خلکــو د 
حقونــو او مــدين وظایفــو، د نوماندانــو پــه اړه د اطالعاتــو د وړانــدې کولــو، د ټاکنــو د رشیکانــو ترمنــځ د بحــث او خــرو اتــرو رواجــول او همدارنګــه 
د ټاکنــو لــه پروســې د څــار پــه اړه خلکــو تــه د معلوماتــو ورکولــو پخاطــر خپــل رول لوبولــی دی. پــه همــدې حــال، رســنیو د یــوه کلیــدي لوبغــاړي پــه 

توګــه د ټاکنــو د درغلــی د مخنیــوي لپــاره، چــې د افغانســتان د ټاکنــو د پروســې د چټلتیــا ســبب کیــږي، چندیــان تاثیــر نــه درلــود.

رســنۍ اوس هــم کولــی يش د ټاکنــو د روڼــوايل او بــاور پــه ډاډ ورکولــو کــې مهــم رول ولوبــوي. د بــاور، پوهــاوي او لــه رایــه اچوونکــو رسه د 
اطالعاتــو د رشیکولــو لپــاره اړیــن دي چــې لــه بیالبیلــو کړنــو څخــه پــه ټاکنــو کــې د ګــډون لپــاره، لــه درغلــۍ رسه د مبــارزې او باالخــره د ټاکنــو د روڼتیــا 

لپــاره ګټــه واخیســتل يش.

ــه او کتابونــه د رسګرمــۍ  ــړ مرکــز د  PROSESپــروژې لــه الرې یــو تلویزیــوين مســتند او یــوه بســته  پیغامون ــه ټاکنــو د مالت د اروپایــي اتحادیــې ل
لپــاره د دغــه پــروژې پــه چــوکاټ کــې مــايل مالتــړ کــوي؛ دغــه تولیــد شــوي مــواد څخــه پــه ټولنیــزو رســنیو د کمپایــن د کلیــدي محتویاتوپــه توګــه ګټــه 

اخیســتل کیــږي چــې د ټاکنــو پــه روڼــوايل او د ښــځو پــه ګــډون مترکــز کــوي.

همدارنگــه لــه ســیمه ایــزو رســنیو څخــه د مالتــړ د دوام اړتیــا هــم شــته. ســیمه ایــزې رســنۍ ســیمه ایــز خــر د ســیمې پــه ژبــه وړانــدې کــوي او یواځــي 
د همدغــه رســنیو پــه مرســته کولــی شــو بیالبیلــو ســیمه ایــزو ډلــو تــه چــې د افغانســتان پــه ۳۴ والیتونــو کــې ژونــد کــوي الرسســی ولــرو.

پــه ټاکنــو کــې د ښــځو ونــډې پــه اړه د ټاکنــو قانــون ــــ د اســايس قانــون د ۳۳ مــې مــادې مطابــق، د افغانســتان ټــول وګــړي د ټاکلــو او ټــاکل کېــدو 
حــق لــري. دټاکنــو د ۲۰۱۵ تصویــب شــوي قانــون پــه ۵ مــه مــاده کــې راغــي دي: د رایــې اچونــې پــه رشایطــو برابــر هــر وګــړی، کــه نارینــه وي او کــه 
ښــځینه حــق لــري ترڅــو د رایــه اچوونکــي پــه توګــه پــه ټاکنــو کــې ګــډون وکــړي.  د رشایطــو وړ رایــه اچوونکــي حــق لــري چــې پــه ټاکنــو کــې لــه خپلــې 
رایــې پــه مســتقیم ډول اســتفاده وکــړي. د ژبــې، قــوم، جنســیت، ســیمې او ټولنیــز یــا وظیفــوي حالــت یــا ناتوانــۍ پــه اســاس پــر رایــه اچوونکــو او 

نوماندانــو پــه مســتقیم او غیــر مســتقیمه توګــه هــر ډول محدودیتونــه منــع دي.

د ښځو اړوند ارقام چې په ۱۳۹۷ کې د وليس جرګې په ټاکنو کې ګډون کړی وو
د یونامــا د معلوماتــو پــر بنســټ، پــه ۱۳۹۷کــې د ولــي جرګــې د ټاکنــو پــه ورځ، د ښــځو د ګــډون کچــه د ټولــو رایــه اچوونکــو ۳ ســلنه وه. دا پــه 
داســې حــال کــې ده چــې د ۱۳۹۳ کال د ولســمریزو ټاکنــو کــې د ښــځو لــه ګــډون رسه پــه پرتلــه ۳۷.۶ ســلنه کموالــی ښــکارې. د ۱۳۹۷ کال پــه 
ټاکنــو کــې د ښــځو لپــاره د رایــې اچونــې ۷۴۲۹ مرکزونــه او د نارینــه وو لپــاره ۱۱۶۶۷ مرکزونــه وو. د راپورونــو پــه اســاس پــه هغــو ټاکنــو کــې شــاوخوا 
۱۳۰۰۰ ښــځو د څارونکــو پــه توګــه حضــور درلــود. پــه ۱۳۹۷ کــې د ۸.۵ میلیونــه نــوم لیکونــو لــه مجموعــې څخــه شــاوخوا ۳۵ ســلنه یــې ښــځې وې. 
د ولــي جرګــې ټاکنــو تــه د ۲۵۶۵نوماندانــو لــه مجموعــې څخــه ۴۱۸)۱۶ ســلنه( ښــځې وې او لږترلــږه پــه هــر والیــت کــې دوو ښــځو ســیالی کــوه، د 

غــزين والیــت پرتــه چــې هلتــه ټاکنــې تــررسه نــه شــوې.

ښځینه خربیاالنې او په ټاکنو کې د ښځو ونډه

د ښاري او کلیوايل ټاکنو اطالعايت رسچینې)بنیاد آسیا، ۲۰۱۸(

دولتي 

کارکوونکي

علا

ښاريکلیوايل

دوستان، کلیوالمخورورځپاڼې

کورنۍ او 

ګاونډیان

ټلویزیون راډیو
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ښځینه خربیاالنې تراوسه هم له تاوتریخوايل او جنيس ځورونې رسه مخ دي
د نــی/ د ازادو رســنیو مالتــړي بنســټ پــه واســطه د یــوې نــوې مطالعــې پــر بنســټ)۱۳۹۷(، د ۲۱۳۳ ښــځو پــه ګــډون ۱۲۵۳۳ تنــه د افغانســتان پــه 
رســنیو کــې پــه کار بوخــت دي. پــه همــدې راپــور کــې راغــي دي، چــې لــه ۱۳۹۳ کال راپــه دې خــوا ۱۰۰ ښــځینه ورځپانــه لیکونکــو هېــواد پراېښــی دی. 
د افغانســتان د ژورنالیســتانو د خوندیتــوب کمېټــې لــه لــوري یــوه بلــه مطالعــه)۱۳۹۵( د ښــځینه خریاالنــو د وضعیــت پــه اړه ښــیي، چــې پــه زیاتــو 
مــواردو کــې د ښــځو کورنــۍ  پــه رســنیو کــې د دوي لــه کار رسه مخالــف دي، د مثــال پــه توګــه ۲۵ ســلنه پــه کابــل او ۸۰ ســلنه پــه ننګرهــار کــې. د 
دغــه راپــور د پــام وړ موندنــه د هغــو ښــځو د ځورونــې کچــه ده چــې پــه رســنیو کــې کار کــوي. ۶۹ ســلنه هغــه څــوک چــې پــه دې راپــور کــې لــه دوی 

رسه خــرې شــوې وې، ادعــا یــې کــړې وه چــې د خپــل کار پــه ســیمه کــې د جنــي ځورونــې النــدې راځــې.

پــه دغــه پلټنــه کــې همــدا راز ټینــګار شــوی، چــې پــه رســنیو کــې بوختــې ۳۰ ســلنه ښــځو تــه د ســیايس مســایلو اړونــد راپورونــو پــه  جوړولــو کــې 
ــوې دي.  ــونه ش ګواښ

د جنســیتي ســتونزو ترڅنــګ چــې ښــځینه خریاالنــې پــه افغانســتان کــې وررسه مــخ دي، همدارنګــه افغانســتان د خریاالنــو لپــاره د خطرناکــو 
هېوادونــو پــه منــځ کــې قــرار لــري. د ۱۳۹۶د تلــې لــه میاشــتې څخــه د ۱۳۹۷ د تلــې تــر میاشــتې پــه افغانســتان کــې د یــوې ښــځې پــه ګــډون ۲۰ تنــه 
خریــاالن او رســنیز کارکوونکــي وژل شــوي ديــږ پــه همــدې مــوده کــې د خریاالنــو او رســنیزو کارکوونکــو پــر وړانــدې د وژنــو، فزیکــي تاوتریخواليــو، 
د رســنیو پــه ودانیــو بریــد، اختطــاف، نیولــو، تهدیدونــو او د نــورو تاوترخــوايل ۱۹۷ مــوارده ثبــت شــوي دي، پــه ۱۳۹۸ کال کــې وروســتیو راپورونــه د 
دې څرګندویــي کــوي چــې حالــت نــه دی ښــه شــوي. پــه دې لــړ کــې یــو شــمېر ښــځینه ورځپاڼــې لیکونکــې پــه کنــدوز والیــت کــې د طالبانــو لــه لــوري 

ګواښــل شــوي دي؛ او یــوه برخــه نــورو د نــا امنــۍ او جنــي مســایلو لــه املــه پــه ځينــو والیتونــو کــې خپلــې دنــدې پرایښــي دي.

ښځینه خربیاالنې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معتربو څارونکو په توګه
د ټاکنــو پــه پروســه کــې د ښــځینه خریاالنــو شــتون پــه ځانګــړې توګــه د ټاکنــو پــه ورځ د ټاکنــو د روڼــوايل د تامینولــو لپــاره د یــوه اصــي عامــل پــه 
توګــه شــمېرل کیــږي؛ ځکــه چــې رایــه اچوونکــې ښــځې یواځــی د ښــځینه رایــې اچونــې پــه مرکزونــو کــې کولــی يش رایــه واچــوي او نارینــه خریــاالن نــه 
يش کولــی چــې د ښــځینه د رایــې اچونــې مرکزونــو تــه د داخلیــدو اجــازه ولــري؛ مګــر ښــځینه خریاالنــې کولــی يش چــې هــم د نارینــه وو د رایــې اچونــې 
پــه محلونــو او هــم د ښــځینه وو د رایــې اچونــې پــه محلونــو کــې حضــور ولــري. دې تــه پــه پــام رسه چــې د ټاکنــو قانــون ۸۳ مــادې پــه تعدیــل رسه 
خریــاالن د څارونکــو لــه ورتــه حقونــو څخــه هــم برخمــن دي. د ټاکنــو قانــون د ۸۵ مــادې پــر بنســټ، خریــاالن کولــی يش د لســو کاپیــو لــه جملــې 

څخــه د ټاکنــو د پایلــو لــه اوراقــو څخــه څلــور کاپــي ترالســه کــړي. 
ــه  دغــه قانــوين چــوکاټ کــې، د ټاکنــو پــه ورځ د ښــځينه خریاالنــو پــه درلودلــو رسه د ښــځو د رایــې اچونــې پــه مرکزونــو کــې  د رایــې اچونــې او  پ
شــمېرنې پــه مرحلــو، او پــه ټاکنــو کــې د ښــځو د ګــډون د سپارښــتنو لپــاره د رشایطــو پــه جوړولــو کــې د ګټــور راپــور ورکونــې لپــاره  د رســنیو وړتیــا 

لــوړوې.

۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۳۱۳۹۷کال

پارملانیریاست جمهوریپارملانیریاست جمهوریپارملانیریاست جمهورید ټاکنو نوعیت
د رایې اچوونکو 

مجموع )په 
میلیون(

۴،۲۰۰/تخمینی۸،۱۲۸۶،۴۰۸۴،۸۲۳۵،۶۰۲۵،۶۰۲

د ښځو د ګډون 
کچه

۳۶ % اول پړاو%۴۰%۴۱%۳۸،۷%۳۹
۳۷،۶%  دویم پړاو

۳۰% /تخمینی

)DROPS د ۱۳۸۳ کال په ټاکنو کې د رایې استعال له حیث د ښځو د ګډون جدول )اقتباس از
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د ټاکنو په ورځ د ښځو د رایې ورکولو مرکزونه او ښځینه کارکوونکي
د ښــځو د رایــې اچونــې پــه مرکزونــو کــې د ښــځینه کارکوونکــو ګټــور شــتون پــه مرکزونــو او د رایــې اچونــې پــه محالتــو کــې د ښــځو پــه ګــډون او لــه 
درغلــۍ څخــه د مخنیــو لپــاره مرســته کــوي. پــه ۱۳۹۷ کال کــې د ولــي جرګــې د ټاکنــو پــه جریــان کــې د هغــه راپــور پــر بنســټ چــې د ۱۳۹۷ کال د 
ســلواغې پــه میاشــت کــې د آزادو او عادالنــه ټاکنــو بنســټ)FEFA( پــه واســطه خپــور شــو، د ښــځو د رایــې اچونــې ۵ ســلنه مرکزونــه څارنــه د نارینــه 
څارونکــو لــه لــوري شــوې وه. د ښــځو د رایــې اچونــې ډیــری مرکزونــه چــې پــه هغــو کــې ښــځینه کارکوونکــې اســتخدام شــوې وې، پــه کابــل، بلــخ، 
هــرات او ننګرهــار والیتونــو کــې وو. د ۱۳۹۸ د ولســمریزو ټاکنــو لپــاره د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون اعــالم کــړی چــې د اســتخدام او د ښــځو پــه 
واســطه د ښــځو د رایــې اچونــې محلونــو د امنیــت پــه ټینګښــت کــې د کورنیــو چــارو لــه وزارت رسه همــکاري وکــړي. هغــه ښــځې چــې د رایــه اچونکــو 
ښــځو د بــدين پلټنــې مســوولیت پــه غــاړه درلــود، د رایــې اچونــې پــه مرکزونــو کــې د امنیــت د زیاتــوايل او پــه ټاکنــو کــې د ښــځو د ګــډون د هڅونــې 

لپــاره د کلیــدي عامــل پــه توګــه پــه نظــر کــې نیــول کیــږي.

د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جنسیتي مساواتو اسرتاتیژي
کمیســیون ادعــا کــوي چــې پــه ټاکنــو کــې د ښــځو د ګــډون لپــاره د نوماندانــو، رایــه اچوونکــو، څارونکــو او کارکوونکــو پــه توګــه یــوه پراخــه ســراتیژي 
ــاره کړنــې تــر الس النــدې نیــي لــه دې  برابــروي. همدارنګــه کمیســیون متعهــد شــوی چــې د ښــځینه رایــه اچوونکــو د نــوم ثبتونــې د هڅولــو لپ
مجلــې څخــه کلیــوايل ســیمو تــه د ســیارې نــوم لیکنــې ټیمونــو لیــږل او د ټاکنــو پــه پروســه کــې د متنفذینــو داخېلېــدل، لــه دې جملــې پــه ټاکنــو کــې 
د ښــځو ګــډون د اهمیــت پــه مــورد د پوهــاوي لپــاره د ښــځو شــبکې او علــاو د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون د عامــه اړیکــو څانګــه د ښــځینه رایــې 
اچوونکــو لپــاره د کورنیــو ســتونزو او تهدیدونــو د احتــال پــه مــورد د غږیــز او انځوریــز کلیپونــو او پوســټرونو څخــه پــه ګټــه اخیســتنې رسه زده کــړې 

ورکــړي.

د اروپایي اتحادیې د ټاکنو مالتړ مرکز نوښتونه، د ټاکنو او جنسیت اړوند وړاندیزونه
د تېــر کال ټاکنــو پــه جریــان کــې، د اروپایــي اتحاديــې د ټاکنــو مالتــړ مرکــز د PROSES پــروژې لــه الرې د ښــځینه نوماندانــو د هڅونــې او پــه ټاکنــو کــې 
د ګــډون لپــاره د دوی د ســیايس او فنــي وړتیــا د لوړولــو پــه موخــه ځانګــړې زده کــړې ورکــړې. همدارنګــه یــې د ولــي جرګــې پــه ټاکنــو کــې د ښــځینه 
نومانــداو اختصــايص الرښــود خپــور کــړ. د ۱۳۹۸ د رسطــان پــه میاشــت کــې د PROSES پــروژې د ښــځو چــارو وزارت او د ســیايس مطالعاتــو او 
سپارښــتنې ســازمان پــه مرســته د«افزایــش آگاهــی دربــاره مشــارکت زنــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۱۳۹۸ » تــر عنــوان النــدې یــو درې ورځینــی 

ورکشــاپ لــه ۳۴ والیتونــو څخــه د ۲۰۰ ګډونوالــو پــه حضــور پــه ټاکنــو کــې د ښــځو د ګــډون لپــاره تــررسه کــړ.

د ۱۳۹۳ ولسمریزې ټاکنې) دویم پړاو(: د ښځو د رایې اچونې د مرکزونو شمېر چې د ښځینه کارکوونکو د نشتون له امله تړل شوي 
وو)رسچینه: د اروپایي اتحادیې د ټاکنو د ارزونې ټیم(
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سم رسنیز پوښښ، د ښځو د ګډون د زیاتوايل سبب کیږي
د ښــځو لــه ګــډون څخــه پوښــښ کــه د رایــې اچوونکــي، یــا د نومانــد او یــا د ټاکنــو د کارکوونکــي پــه توګــه د رایــې اچونــې پــه وخــت کــې پــه ټولــه کــې 
پــه ټاکنــو کــې د ښــځو د ګــډون د ډېــروايل لپــاره قــوي توکــي شــمېرل کیــږي. لــه ولســمریزو ټاکنــو وړانــدې، د PROSES پــروژه د افغانســتان د 
ښــځينه خریاالنــو د مالتــړ مرکــز رسه پــه ټاکنــو کــې د ښــځو د ګــډون پــه برخــه کــې د خریاالنــو لپــاره زده کــړې تــررسه کــړي. د هغــه ښــځو پــه انځــور 
ښــودل چــې پــه فعــال ډول پــه ولســمریزو ټاکنــو کــې ګــډون کــوي د یــوه هڅوونکــې المــل پــه توګــه ښــودل کیــږي. د PROSES پــروژه د اوســني 
ټاکنیــز دوران کــې یــو تلویزیــوين مســتند جــوړ کــړی دی چــې د مشــخصو پیامونــو ټولګــه ده او همدارنګــه بــه یــو طنــزي کتــاب هــم برابــر يش چــې 

اصــي محتــوا بــه یــې ټاکنیــزې مبــارزې او ټولیــزې رســنۍ وي.

د ټاکنو لپاره نړیوالې ژمنې
وروســته لــه تصویــب، د هغــه هېوادونــو لپــاره چــې پــه هغــو  الحــاق کیــږی، اړ دي چــې ټــول قوانیــن او مــي مقــررات بایــد وررسه ورتــه والــی  ورکــړل 

. شې

د بــري حقونــو نړیوالــه اعالمیــه )UDHR( د بــر حقونــو څخــه د مالتــړ نړیــوال سیســتم د بنســټ ایښــودنکې دی. او پــه همــدې ډول د ټاکنیــزو 
موضوعاتــو بیــال بیــل اړخونــه پکــې راځــي.

افغانستان د ډیرو نورو ملګرو ملتونو غړو په شان چې دموکرايس او تاکنې مراعات کوي  د نړۍ دغو اسنادو رسه یوځای شوی دی.

د ټاکنو لپاره نړیوالې او رسنیزې ژمنې

 د افغانستان د دولت له لوري د السلیک کال نړیوال تړون      International Treatyکال

۱۹۸۴د بري حقونو نړیواله اعالمیه۱۹۴۸
۱۹۶۶)ICCPR( د سیايس او مدين حقونو په اړه نړیوال تړون

د تړون مواد ICCPR په عمومي توضیحاتو کې تریح او تفسیر ورکړل شوی دی 
)ICCPR GC(

۱۹۸۳

۲۰۰۳)UNCAC( ۲۰۰۸د اداري فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون
۱۹۶۶)ICERD( ۱۹۸۳ د نژادي تعصباتو د له منځه وړلو  نړیوال کنوانسیون
۲۰۰۶)CRPD( ۲۰۱۲د معلولیت لرونکو وگړو د حقونو کنوانسیون
۱۹۷۹)CEDAW(  ۲۰۰۳د ښځو پروړاندې د تبعیض ټولو ډولونو د له منځه وړلو کنوانسیون
۱۹۵۲)CPRW( ۱۹۶۶د ښځو د سیايس حقونو کنوانسیون



26

د بري حقونو نړیواله اعالمیه )UDHR( د دموکراسۍ او مډرنو ټاکنو اصي مفاد تریح کوي:

د ســیايس او مــدين حقونــو نړیــوال تــړون)ICCPR( یــو څــو اړخیــز تــړون دی چــې پــه ۱۹۶۶ کال د نړیــوال ســازمان د عمومــي ناســتې پــه واســطه 
تصویــب شــوی دی. الســلیک کوونکــي هېوادونــه) د افغانســتان پــه ګــډون۱۷۲ هېوادونــه( ژمــن دي چــې د وګــړو د ســیايس او مــدين حقونــو د 
ژونــد کولــو حــق، بیــان ازادي، د ټولنــو ازادي، د ټاکنــې حــق او د وګــړو د عادالنــه محاکمــې او د قانــوين مراحلــو د رعایــت حــق تــه احــرام وکــړي. د 

.)ICCPR GC(پــه عمومــي توضیحاتــو کــې ورتــه ترصیــح او تفســیر ورکــړل شــوی دی ICCPR تــړون ګټــه

 )ICESCR( د ســیايس او مــدين حقونــو نړیــوال تــړون د بــري حقونــو نړیوالــې اعالمیــې، د اقتصــادي، ټولنیــز او کلتــوري حقونــو نړیــوال تــړون رسه
یــوه برخــه ده. د ســیايس او مــدين حقونــو نړیــوال تــړون د نړیــوال ســازمان د بــري حقونــو کمېټــې تــر څارنــې النــدې دی چــې د بــري حقونــو د 
څرنګــه وايل پــه اړه د هېوادوالــو  منظــم راپورونــه څیــړې. هېوادونــه بایــد پــه لومړیــو کــې لــه تــړون رسه د یوځــای کېدلــو یــو کال وروســته او کلــه چــې 

کمېټــه غوښــتنه وکــړي، راپــور ورکــړي.

-  هــر وګــړی د غیــر منطقــي محدودیتونــو پرتــه پــه عمومــي چــارو کــې د آزادانــه ګــډون حــق او فرصــت ... پــه مســتقیم ICCPR, مادٔه ۲۵
ډول او یــا هــم د منتخبــو اســتازو لــه الرې حــق لــري.

ــه او آزاده رایــې  ــا د متعادل ــه اچونــې ی ــره رای ــه براب ــو کــې پ ــه واقعــي او دوره یــي ټاکن ــد پ ــاکل کېــدو حــق بای ــو او ټ . د ټاکل
اچونــې تــررسه يش چــې د ټاکونکــو د انتخــاب د ارادې د آزادۍ بیانوونکــی وي.

_ د خپل هېواد عمومي خدمتونو ته برابر الرسسی.

د دغــه تــړون غــړی دولــت متعهــد دی چــې لــه ټولــو وګــړو رسه پــه خپــل قلمــرو کــې احــرام وکــړي او لــه هېــڅ ډول تبعیــض ICCPR مادٔه ۲
نــژاد، رنــګ، مذهــب، ســیايس او یــا هــر ډول عقایــد، دارایــي، تولــد او داســې نــور ډولــه تبعیــض پرتــه د دغــه نړیــوال تــړون 

پــه رڼــا کــې د خپلــو ښــاروندانو حقونــو تــه متعهــد وي. 

ــه او ICCPR مادٔه ۳ ــه اســتفادې د نارین ــو پ ــو ســیايس او مــدين حقون ــړون کــې درج شــوو ټول ــه دغــه ت ــه پ ــړون غــړي هېوادون د دغــه ت
ښــځینه د برابــرو حقونــو لــه تامیــن ډاډ ورکــوي. غــړي هېوادونــه او ګوندونــه اړ دي چــې هرڅــو مــره ژر د رایــې اچوونکــو پــه 

رشایطــو د وړوايل لــه حــق ډاډ ورکــړي.

د ســوله ایــزو اجتاعاتــو حــق پــه رســمیت وپېژنــدل يش. د دغــه حــق د تــر پښــو کېــدو لپــاره هېــڅ محدودیــت بغیــر لــه هغــه ICCPR مادٔه ۲۱
مــواردو چــې پــه یــوه دیموکراتیکــه ټولنــه کــې د مــي امنیــت یــا عمومــي امنیــت پــر وړانــدې، عمومــي نظــم، عمومــي 

ســالمت یــا ټولنیــزو اخالقــو او یــا هــم د نــورو حقونــه او آزادۍ تــه زیــان ونــه رســوي، شــتون نــه لــري. 

 هر وګړی له نورو رسه د ټولنې د تشکیل د ازادۍ حق لري.ICCPR مادٔه ۲۲

هر وګړی د بیان آزادۍ حق لري، په کتبي یا چاپي، هري، یا د نورو رسنیو له الرې د اطالعاتو ترالسه کول او لېږد.ICCPR مادٔه ۱۹ 

هــر وګــړی د آزادۍ او شــخيص امنیــت حــق لــري. هېڅــوک د خپــل رسه نیونــې او څېړنــې النــدې نــه راځــي. هېڅــوک نــي ICCPR مادٔه ۹
کولــی لــه خپلــې ازادۍ محــروم کــړي؛ خــو پــه هغــه دالیلــو او روشــونو چــې قانــون وټاکــې.

 هــر وګــړی د عقیــدې او د بیــان آزادۍ حــق لــري، دغــه حــق د نــورو د دخالــت پرتــه د نظریاتــو آزادي درلــودل، د اطالعاتــو الســته راوړل UDHR – مادٔه ۱۹
او لېــږد.

هر وگړی د انجمنونو او سوله ایزو ټولنو د تشکیل حق لري  ]...[UDHR – مادٔه ۲۰

۱.هر وگړی د دې حق لري چې په مستقیم ډول او یا هم د منتخبو استازو له الرې د خپل هېواد په دولت کې برخه واخي.UDHR – مادٔه ۲۱
۲. هر وگړی د دې حق لري چې په خپل هېواد کې عمومي خدمتونو ته مساوي الرسسی ولري.

۳.  د خلکــو اراده د دولــت د اقتــدار بنســټ او پایــه ده. دغــه اقتــدار پــه واقعــي او دوره یــي ټاکنــو کــې تبیــن پیــدا کــوي چــې بایــد پــه UDHR – مادٔه ۲۱
برابــرو ټاکنــو او یــا د رایــې اچونــې پــه متعادلــو روشــونو او آزاد تــررسه شــی.
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ــر څــق څخــه. دغــه حــق د یــوه ICCPR مواد ۲۱ و ۲۵ ــه براب ــه اچوونکــو ترمنــځ ل ــه کــې د رای ــه اچون ــه یــوه واقعــي رای ــارت دی پ ــر حــق عب براب
شــخص او یــوې رایــې پــه شــکل تعبیــر کیــږی. رایــه اچوونکــي بایــد د رایــې اچونــې پــه وخــت کــې د ټاکنــې مســاوي 
شــمېر پــه واک کــې ولــري. او د ټاکنیــز سیســتم پــه چــوکاټ کــې د یــوه رایــه اچوونکــي رایــه بایــد د بــل شــخص لــه رایــې 

ــره وي. رسه براب

دوره یــي ټاکنــې: د مــدين او ســیايس حقونــو نړیــوال تــړون اعــالم کــوي چــې: هــر وګــړی پــه دوره یــي ټاکنــو کــې د ICCPR مواد ۹ و ۲۵
رایــې اچونــې حــق او فرصــت لــري، غــړي هېوادونــه پــه قانــوين چــوکاټ کــې بایــد د ټاکنــو پــه تــررسه کېــدو کــې نظــم 

او ډاډ تضمیــن کــړي. 
د واقعــي دوره یــي ټاکنــو تــررسه کــول د اســتازو د مســوولیت منلــو د ډاډ لپــاره اړیــن دي، کــوم چــې مقننــه او اجرایــه 
قــوه د هغــو پــه واک کــې دي. دا ډول ټاکنــې بایــد اوږد مهالــه تــررسه نــه يش، او د دولــت اقتــدار د ټاکونکــو د آزادې 

ارادې د بیــان پــر بنســټ وي.
پټــه رایــه اچونــه: پټــه رایــه اچونــه د دې تضمیــن کــوي چــې رایــه اچوونکــي کولــی يش خپلــه رایــه آزادانــه اســتفاده کــړي. ICCPR مواد ۲۰ و ۲۵

د پټــې رایــې اچونــې حــق، حتــا د ټاکنیــزو مبــارزو پــه وخــت او د رایــې اچونــې پــه ورځ بایــد مراعــات يش. هېوادونــه بایــد 
ــا ده چــې د رایــې  د ټاکنــو پــه جریــان کــې د رایــو د پټــې رشایطــو د تضمیــن لپــاره الزم تدابیــر ونیــي. دا پــه دې مان

اچونــې پــه پروســه کــې د غیــر قانــوين او خپلــرو کړنــو ســاتنه وشــی.

د ټولنوآزادي: په سیايس ګوندونو کې مشارکتICCPR بند ۲ مادٔه ۱۹

د ټولنو ازادي د سیاسی کمپاینونو په الره اچول  ICCPR مادٔه ۲۱

د بیان او عقیدې ازادۍ او د سیايس کمپاینونو تررسه کولICCPR مواد ۲ و ۱۹

د رای ورکولو لّپاره د تللو ازادیو او له ټاکنو څارنه او د سیاسی کمپانونو تررسه کول او د شخيص امنیت حق )ICCPR بند ۱۲ مادٔه ۲۵

روڼتیــا، ټــول وګــړي حــق لــري چــې د ټولــو دولتــي ادارو د کار پــه اړه عمومــي اطالعــات ترالســه کــړي. ټــول هغــه ICCPR بند ۲ مادٔه ۱۹
ارګانونــه او ســازمانونه چــې خپــل قــدرت یــې د خلکــو لــه رایــې اخیســتی دی، بایــد پــه خپلــو کړنــو کــې رانــه واويس. 

اصالــت: د واقعــي ټاکنــو عنــرص کولــی يش پــه دوو ســطحو کــې  د درک وړ وي. پــه پراخــه مانــا واقعــي صفــت کولــی 
يش ازادۍ او معــادل ســیايس حقونــه د بیــان آزادي، اجتاعــات او حرکتونــه بیــان کــړي. پــه بلــه مانــا د واقعــي ټاکنــو 

عنــرص رایــه اچوونکــو تــه چــې د مشــخصو ســیايس غــوراوې ترمنــځ د واقعــي ټاکنــې د حــق درلودونکــی دی.   

ګټــوره حــل الره: د اقدامونــو د یــوې برخــې پــه توګــه الزمــه ده چــې د ســیايس او مــدين حقونــو د نړیــوال تــړون غــړي 
هېوادونــه پــه تــړون کــې د پېژنــدل شــوو حقونــو پــه ګټــه اخیســتنې اړیــن دي؛ هغــوی بایــد د حــل د یــوې ګټــورې الرې 

شــتون ضانــت و کــړي ــــ د ټاکنیــزو شــخړو حــل چــې مســوولیت یــې د شــکایتونو کمیســیون پــه غــاړه لــري.

و   ۱۹  ،۱۰ مــواد   ICCPR
۳۴

ــي او خصــويص رســنیو د  ــاره د دولت ــو لپ ــو نوماندان ــړون دغــه مــاده د ټول ــوال ت ــو د نړی د ســیايس او مــدين حقون
منصفانــه او وړیــا الرسيس پــه اهمیــت، او د رایــې اچوونکــو پــه موثــر فعالیــت ټینــګار کــوي. همدارنګــه د رســنیو د 
مســاوي الرسيس پــر تضمیــن او یــا د ټاکنیــزو کمپاینونــو د تــررسه کېــدو پــه عمومــي فضــا ټینــګار کــوي. هــر وګــړی 
د بیــان او عقیــدې آزادۍ حــق لــري. کــه څــه هــم رســنۍ د دغــه آزادۍ یــو اصــي رکــن دی؛ خــو دغــه حقونــه د ټولــو 
وګــړو لــه دې جملــې څخــه د نوماندانــو او ګوندونــه د ټاکنیــزو مبــارزو پــه دوران کــې زیاتوالــی پیــدا کــوي. همدارنګــه 
د ســیايس او مــدين حقونــو نړیــوال تــړون ۱۰مــه مــاده ټینــګار کــوي چــې د دولتــي راپورونــو پــه چــوکاټ کــې دغــه 
ــو ترمنــځ دی چــې د شــخيص حقونــو ملــن تعینــوي. همدارنګــه د  ــان ازادي د اساســاتو او محدودیتون تعامــل د بی
دغــه تــړون پــه ۱۹ مــه مــاده کــې ذکــر شــوي دي کــه چېــرې یــو ګونــد د غــړو هېوادونــو د قــدرت پــه رس د بیــا ن آزادۍ 
پروړانــدې خــاص محدودیتونــه تحمیــل کــوي، دغــه مــوارد د دوی خپــل حقونــه پــه خطــر کــې نــه اچــوي. د دغــه تــړون 

پــه ۳۴ مــه مــاده کــې د رســنیو پــه اړه د بیــان آزادۍ مختلــف اړخونــه ذکــر شــوي دي. 

د ســیايس او مــدين حقونــو نړیــوال تــړون ګټــې، پــه عمومــي توضیحاتــو کــې )ICCPR GC(، د هېوادونــو او رشیکانــو د الرښــوونې لپــاره، تفســیر 
او توضیــح ورکــړل شــوې ده.
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د ســیايس او مــدين حقونــو نړیــوال تــړون ذکــر شــوي ټــول حقونــه تضمینــوي. دغــه حقونــه اړیــن دي؛ خــو د رایــې د اعــال لپــاره مطلــق رشطونــه 
شــتون نــه لــري. د دغــه حــق د تــر پښــو کېــدو لپــاره هېــڅ محدودیــت بغیــر لــه هغــه مــواردو چــې پــه یــوه دیموکراتیکــه ټولنــه کــې د مــي امنیــت یــا 
عمومــي امنیــت پــر وړانــدې، عمومــوي نظــم، عمومــي ســالمت یــا ټولنیــزو اخالقــو او یــا هــم د نــورو حقونــه او آزادۍ تــه زیــان ونــه رســوي، شــتون 

نــه لــري.

ــل  ــې د خپ ــن دي چ ــه ژم ــړي هېوادون ــول غ ــوي. ټ ــل ک ــو تحمی ــړو هېوادون ــه غ ــې پ ــه ژمن ــت او پراخ ــړون مثب ــوال ت ــو نړی ــدين حقون ــیايس او م د س
اســايس قانــون د مرحلــو پــه تــررسه کولــو او د دغــه تــړون پــه ګټــې اخیســتنی، قوانیــن تصویــب او پلــې، او د خپلــې اړتیــا وړ نــور مراحــل او تدابیــر ټاکــې 

ترڅــو پــه دغــه تــړون کــې لــه پېژنــدل شــوو حقونــو څخــه ګټــه واخیســتلی يش.
د فســاد پروړانــدې د ملګــرو ملتونــو کنوانســیون  )UNCAC(چــې پــه ۲۰۰۸ کال کــې د افغانســتان پــه واســطه الســلیک شــو، همدارنګــه داســې 

مــوارد پکــې شــامل دي چــې د ټاکنــو د روڼــوايل او د ټاکنیــزو درغلیــو مخنیــوي کــوي:  

قانوين چوکاټ چې د رسنیو آزادي ممکنوی۱

په رسنیو کې د عمل د آزادۍ شتون.۲

خپلواک رسنیز مقررات.۳

د رسنیو عمومي ګټورتیا. ۴

فعال او حرفوي ژورنالیستي بنسټونه۵

. هغه مخاطب چې د بیان ازادۍ او رسنیو له الرسيس څخه برخمن وي او همدا راز د رسنیو دموکراتیک رول ته احرام ولري.۶

د نوماندانو/ گوندونو سمه څیړنه۷

د)څارونکي( رول، چې له دې الرې کولی يش دولت ځواب ویونکی کړي۱

 په جریانونو او سیايس اجنډاوو کې د خلکو د ګډون د ځواکمنتوب رول) په  یوه عمومي فضا  کې رامنځته کوي(2

د پوهــاوي رول، چــې دموکراتیــک کلتــور سپارښــتنه او ســاتنه یــې کــوي) لــه دې الرې پــه ســیايس دموکراســۍ کــې د مــدين ټولنــي رول 3
ســاتلی يش(

د فســاد پــړ وړانــدې د مبــارزې الزم وايل تــه پــه پــام رسه، هــر غــړی هېــواد د خپلــو داخــي قوانینــو د اســايس اصولــو UNCAC مادٔه ۱۰
ــفافیت د  ــې د ش ــو ک ــو ادارات ــه خپل ــات پ ــن اقدام ــب وي ... ممک ــې مناس ــې چ ــای ک ــه ځ ــه هغ ــو، پ ــات کول ــه مراع پ

لوړولــو لپــآره تــررسه کــړي.

هــر غــړی هېــواد بایــد د خپلــو داخــي قوانینــو د اســايس اصولــو مطابــق الزم اقدامونــه تــررسه کــړي ترڅــو د خلکــو UNCAC مادٔه ۱۳
فعــال ګــډون او د غیــر دولتــي ډلــو د مــدين ټولنــې، غیــر دولتــي ســازمانونو او ټولنیــزو ســازمانونو پــه ډول، د فســاد 

رسه د مبــارزې او پــه شــته برخــه  کــې د پوهــاوي کچــې لــوړوې

د افغانستان د ټاکنو په پروسه کې د یوه اسايس لوبغاړي په توګه د حضور لپاره، رسنۍ باید په الندې رشح عمل وکړي: 

د دې لپاره رشطونه، چې رسنۍ وکولی يش په فعال ډول د ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړي:
کوم ژورنالیستان کولی يش چې ټاکنې پوښښ کړي؟

په ټاکنو کې د رسنیو رول
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 د  شته  مقرراتو رشح۸

. پوهاوی، زده کړه ورکول او په آزادو او منصفانه ټاکنو کې د خلکو د ګډون مطابق د مخاطبینو شمولیت۹

 د ټاکنیز سیستم په اړه د رایې اچوونکو پوهاوی او دا چې څه ډول خپل دموکراتیک مسوولیتونه او حقونه  تررسه کړي، ۱۰

له ټاکنیزو مبارزو راپور.۱۱

 د سیايس ګوندونو لپاره د مناسبې فضا جوړول، تر څو هغوی خپل پیامونه رایې اچوونکو ته ورسوي او د رایې ورکوونکو پیامونه واوري.۱۲

له خلکو او خپلو ټاکنیزو رقیبانو رسه د مناظرې کولو لپاره د اړتیا وړ توکو چمتو کول.۱۳

 د رایو په شمېرنه څارنه.۱۴

د ټاکنو د پایلې راپور.۱۵

 د ټاکنو سموالی

ټاکنیز سموالی چېرته پلې کیږي؟

د ټاکنو سموالی څه دی؟
ټاکنېــزه بشــپړتیا د نړیوالــو معیارونــو او د ټاکنــو پــه مناســبه تــررسه کولــو حاکمــو نورمونــو تــه ویــل کیــږي چــې د ټاکنــو د دوران پــه جریــان کــې د ټولــو 
هېوادونــو لپــاره پــي کیــږي؛ د ټاکنــو د مخکــې دورې، د ټاکنیــزو مبــارزو، د ټاکنــو ورځــې پــه شــمول. پــه لنــډه توګــه، د ټاکنــو بشــپړتیا د ټاکنــو د اصــل 

ـــ یــو افغــان، یــوه رایــه. مراعــات کــول، همغــږي درلــودل او د ټاکنــو د معیــار تــررسه کېــدل ديـ 
ــي  ــه م ــږد؛ پ ــک لې ــز دیموکراتی ــوله ای ــې د واک س ــه دې جمل ــړی دی، ل ــګ ک ــام وړ پرمخت ــې د پ ــه الره ک ــت پ ــۍ د ټینګښ ــتان د دیموکراس افغانس
ــه  ــز چــوکاټ رامنځت ــو تعهداتــو رسه متناســب د یــوه ټاکنی ــه نړیوال ــه ځانګــړې توګــه د ښــځو او مــدين ټولنــې ګــډون؛ او ل پروســو کــې د وګــړو او پ
کــول د یادونــې وړ دي. د دغــه ټولــو مثبتــو پرمختګونــو رسه رسه، د مــي او نړیوالــو څارونکــو لــه نظــره، پــه افغانســتان کــې تېــرې ټاکنــې د پــام وړ 
نیمګرتیــاو رسه تــررسه شــوي دي. پــه تېــرو ټاکنــو کــې پــراخ تبلیغــات، د ټاکنیــزو رسغړونــو د تکــرار یــوه بېلګــه ده، چــې د ټاکنــو د مدیریــت پــر بنســټونو 
یــې د عمومــي بــې بــاورۍ  ســېره غوړولــې ده. او دغــه پروســه یــې لــه نړیوالــو معیارونــو او دموکراتیکــو ارزښــتونو لــرې کــړې ده. د ټاکنــو پــه پروســه 
کــې شــکونه، هغــه پرمختګونــه چــې پــه څــو لســیزو کــې افغانســتان د دموکــرايس د ټینګښــت پــه عرصــه کــې رامنځتــه شــوي دي، پــه خطــر کــې 

غورځــوي. 

رای

رای
رای
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ټاکنیز سموالی چېرته پلې کیږي؟
په ریښتینو ټاکنو کې د رایې اچوونکو د وړتیا ساتل)یو کس/ یوه رایه(	 
محــرک ارزښــتونه: شــفافیت، مســوولیت، بــاور، بــې پرېوالــی، خپلــواک، مســلکیتوب، د ټاکنــو پــه اداره کــې احــرام او دقــت؛ د ټاکنــو د کلیــدي 	 

لوبغــاړو اخالقــي چلنــد دي چــې د ټاکنــو د روڼتیــا د تامیــن لپــاره مرســته کوونکــي دي.
لــه روڼتیــا څخــه د ســاتنې وســایل بېالبېــل ډولونــه لــري او د ټاکنــو پــه ټولــو مرحلــو کــې پــي کیږي)قانــوين چــوکاټ، اداري جوړښــت، ســیايس 	 

او تخنیکــي اقدامونــه(.
عادالنه سیستم، د قوانینو تطبیق ته اسانتیا وربښي او قانون ماتوونکي په جزا رسوي.	 
موثر او مسوول نوماندان او سیايس ګوندونه.	 
انتقاد کوونکي او ځواب ویونکي مي او نړیوال څارونکي.	 
رسنۍ په خر رسونې رسه د ټاکنو په روڼتیا کې مرسته کوي.	 
فعاله او زده کړه لیدونکي رایه اچوونکي.	 

 
د ټاکنو د روڼتیا ستونزې 

ټاکنــې يــوه پېچلــې پروســه ده، چــې د زیاتــو لوبغــاړو ګــډون تــه اړتیــا لــري. پــه  ټاکنــو کــې بریــا او بایلــل وي. پــه دغــه جریــان کــې د کامیابــۍ لپــاره زیاتــې 
هڅــې او فــوق العــاده وسوســې پــه قانــوين او غیــر قانــوين ډولونــو شــتون لــري. د ټاکنــو پایلــې کولــی يش مخکــې لــه مخکــې وړونکــی او بایلونکــي 

ښــکاره يش. ځينــو ټاکنــو تــه خنــډ جوړولــی يش  چــې مروعیــت یــی لــه ســتونزی رسه مــخ کــړی.

ټاکنیزې درغلۍ:  په ټاکنو کې درغي یا په ټاکنو کې السوهنې د ټاکنو په پروسه کې غیر قانوين دخالت دی.
مــوارد: د رایــې اچونــې/ تذکــرو کــې الســوهنې؛ د ګډونوالــو پــه شــمېر کــې الســوهنې؛ د رایــې اچوونکــو منرصفــول؛ د رایــې اچوونکــو ډارول؛ د رایــو 

اخیســتل؛ د پایلــو اخیســتل؛ د رایــې اچونــې پانــو جعــل او مختلــول؛ دویــم ځلــې رایــه اچونــه؛ د رایــې د صندقونــو ډکــول.

د ټاکنو د سموايل اصول
ــزو پروســو کــې  ــه ســیايس او ټاکنی ــا پ ــو روڼتی ــل چــې د ټاکن ــه دې دلی ــوه ســیايس مســله ده، پ ــدازې ی ــرې ان ــر ډې ــا، ت ــزه روڼتی ــه اصــل کــې، ټاکنی پ
لــه عمومــي اعتــاد او بــاور رسه تړلــې ده. پــه دغــه پروســه کــې تنهــا د بنســټونو اصــالح بســنه نــه کــوي؛ ښــاروندان بایــد بــاور ولــري چــې واقعــي 

تغییــرات دي او د هغــوي د بــاور مســتحق دي.

شــفافیت او ځــواب ویــل، د قانــون پــيل کــول) د قانــون حاکمیــت(،  ټــول د بــاور/ اعتــاد پــه رامنځتــه کېــدو کــې الزمــي دي. همــدا راز خپواکــي، 
بــې پــرې والــی، د ټاکنــو د مدیرانومســلکیتوب، داخــي او بهــرين څارونکــي، امنیتــي ځواکونــه او عــديل سیســتم او د دغــه پروســې ټــول رشیــکان 

پــه دغــه برخــه کــې راځــي.
دا د ټاکنــو د پروســې او سیســتم ځانګړنــه ده چــې پــه هغــه کــې د رڼــو ټاکنــو د پروســې چــې د حقونــو پــه اســتندردونو او نړیوالــې آزادۍ تــه ځــواب 

ویونکــي وي، رامنځتــه کیــږي. 

د نړیوالو قواعدو پر بنسټ د 
ټاکنو د روڼتیا ارزښتونه/اصول

محتویات

دا پــه دې مانــا ده چــې پــه رشایطــو برابــر هــر یــو وګــړی د رایــي اچونــې او د ټــاکل کېــدو حــق او فرصــت د رای ټول شمول وايل
لــري. لــه بــده مرغــه، پــه افغانســتان کــې د نــورو هېــوادو پــه څېــر پــه رشایطــو برابــر ټولــو افغانانــو نــوم 
لیکنــه ونشــو کــړای)د مثــال پــه توګــه پــه ناامنــه ســیمو کــې( چــې د رایــې اچونــې امــکان هــم نــه نشــته. 
داســې هېوادونــه هــم شــتون لــري چــې د بیالبیلــو الملونــه لــه املــه د دې اړخونــو د پــي کېــدو وس نــه 
لــري، د مثــال پــه ډول د کلتــوري رواجونــو او آدابــو پــه دلیــل ټولــو ښــځو تــه د رایــې اچونــې اجــازه نــه ورکــول 

کیــږي، نــو پــه دې اســاس پــه افغانســتان کــې تراوســه رایــه اچونــه ټــول شــموله نــه ده. 
ــه  برابر حقونه ــړي. رای ــوه رای ورک ــر ی ــوه نف ــې  ی ــت ک ــه وخ ــو پ ــد د رای ورکول ــک بای ــول خل ــې ټ ــه دې  چ ــق پ ــر ح د براب

اچونکــي بایــد د رایــې اچونــې پــه وخــت کــې  د رایــو مســاوي شــمېر پــه واک کــې ولــري. پــه افغانســتان 
کــې د صندقونــو د ډکولــو، د رای اچونــې د خیالــی مرکزونــو او پــه ټاکنــو کــې د درغلیــو د زیاتــو مــواردو پــه 

دلیــل، تراوســه د مســاوي رایــې حــق شــتون نــه لــري.
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دا پــه دې مانــا دی چــې ټاکنــې بایــد پــه منظمــو فصلونــو کــې تــررسه يش او نــه بایــد دولتونــو تــه اجــازه  دوره ایټاکنې
ورکــړل يش چــې ټاکنــې وځنــډوي. پــه افغانســتان کــې اســايس قانــون او د ټاکنــو قانــون دواړه د ټاکنــو 
پــه دوره یــي تــررسه کېدلــو ټینــګار کــوي. پــه داســې حــال کــې چــې افغانســتان لــه ۱۳۸۳ کال څخــه دوره 
یــي ټاکنــې تــررسه کــړي دي د ولــي جرګــې پــه ټاکنــو کــې ځنــډ) چــې پــه لومړیــو کــې د ۱۳۹۴ کال لپــاره 
پــالن شــوي وو( او د ولســمریزو ټاکنــو درې ځــي ځنــډول ددې ښــکارندوینه کــوي چــې بایــد دا اصــل 

ښــه يش.
ــر د رایي خونديتوب ــه پروســه کــې د هــر ډول غی ــو او د ټاکنــو پ ــد د رایــې ورکول ــه اچوونکــي بای ــا دی چــې رای .دا پــه دې مان

ــاتل يش. د  ــه وس ــم څخ ــرډول زور او ظل ــه ه ــد ل ــورد بای ــه م ــا پ ــوهنې د افش ــل رسې الس ــا خپ ــوين ی قان
ټاکنــو خپلــواک کمیســیون او اروپایــي اتحادیــه بایــد پــه ټاکنــو کــې د رایــې د خونــدي کولــو لپــاره الزم 
اقدامــات وکــړي. لــه بــده مرغــه تراوســه هــم د رایــې اچونکــو د ویــرې مــواردو او همدارنګــه د ښــځو د رایــو 

ــور ورکــړل شــوی دی. کنــرول او الســوهنې راپ
ــو د ډاډ اصالت  ــواب ویل ــت د ځ ــړو او حکوم ــو جرګــې د غ ــي جرګــې، د مران ــې د ول ــي ټاکن ــتیني دوره ی ریښ

لپــاره اړینــې دي. ریښــتیني ټاکنــې پــه دې مانــا دي چــې رایــه اچوونکــي روښــانه ســیايس کرښــې او د ټاکنو 
روښــانه کرښــې لــري. پــه افغانســتان کــې پــه دوامــداره او بېالبېلــو درغلیــو پــه اړه راپــور ورکــړل شــوی دی 
چــې د ټاکنــو لــه اصالــت رسه مغایــرت لــري. د راپورنــو معمــول، ټــول ټــاکل شــوي اســتازي د یــوې واقعــي 

منصفانــه پروســې لــه الرې خپــل مقــام الســته راوړي.
ــد ټول شمول والې ــو ډول چلن ــه او ی ــو رسه منصفان ــه هغــو ټول ــو کســانو ګــډون دی چــې ل ــې د بېالبېل ــول شــمول وال ټ

کیــږي. همــه شــموله ټاکنــې د رشایطــو برابــر ټــول ښــاروندانو لپــاره مســاوي فرصتونــه بررابــروي ترڅــو  
پــه ټاکنــو کــې د رایــه اچوونکــي پــه توګــه رایــه واچــوي او یــا هــم د ټاکنــو د نوماندانــو پــه توګــه پــه ټاکنــو 
کــې ګــډون وکــړي. د افغانســتان قوانیــن د ښــځو، کوچیانــو، هندوانــو، ســکانو او نــورو د ســهمیې او 
یــا مثبــت تبعیــض د همــه شــموله ښــو زمیــو ټینــګار کــوي. پــه همــدې حــال، ښــخې تراوســه لــه ټولیــزو 
او کلتــوري موانعــو رسه مــخ دي او د نارینــه وو پــه څېــر د تاکنــو پــه پروســه کــې ګــډون نــه يش کولــی. 

دولــت اوس هــم بایــد پــه ټاکنــو کــې پــه رشایطــو برابــرو ټولــو ښــاروندانو د ګــډون لپــاره کار وکــړي. 
 روڼوالــی اطالعاتــو تــه د الرسيس د حــق پــه مانــا دی چــې بایــد د ټاکنــو پــه ټولــو دوروکــې کــې د ټاکنــو د روڼوالې

کــوم لوبغــاړي لپــاره او پــه ځانګــړې توګــه د رایــه اچوونکــو پــه اړه تضمیــن يش. پــه افغانســتان کــې داســې 
ــران پــه خپلــو ټاکنیــزو فعالیتونــو کــې راڼــه نــه دي، پــه ځانګــړې توګــه د پایلــو  ښــکاري چــې د ټاکنــو مدی
ــه شــتون کــې د  ــو کــې. د څارونکــو پ ــه مرحل ــو پ ــو او خپرول ــو او د هغــه د برابرول ــه چمتــو کول د جــدول پ

ارقامــو ثبــت تــه تشــویق، ممکنــه ده چــې د دغــه حالــت پــه ســمون کــې ګټــور وي.
حســاب ورکــول د هغــه کار مســوولیت پــه غــاړه اخیســتل دي چــې تاســو یــې تــررسه کــوئ او کولــی شــئ حساب ورکول

د یــوې برخــې د خوښــوايل دلیــل د هغــو لپــاره بیــان کــړئ. ځــواب ویــل د ټاکنــو د روڼــوايل مهمــه برخــه 
ده. ټاکنــې ترټولــو اړینــه د حــل الره ده چــې ښــاریان کولــی يش ځــواب ورکوونکــي مســوولین وټاکــي. د 
ټاکنــو مدیــران او ســایټ ګــذاران پــه خپــل نوبــت، د ټاکنیــز پــړاو د کیفیــت مســوول دي. پــه افغانســتان 
کــې هېــڅ یــو رشیــک د ټاکنــو مدیــران، ســیايس ګوندونــه او څارونکــي د خپلــو اعالــو پــه اړه ځــواب چــې 

د افغانســتان د ټاکنــو پــه پروســه منفــي تاثیــر لــري، نــه وړانــدې کــوي.
مســلکیتوب د ټاکنــو د مدیریــت پروســې د اغیزمنتــوب او موثریــت د تضمینولــو لــه رشطونــو څخــه مسلکیتوب

دی. پــه لویــه کچــه خلکــو تــه د ښــو خدماتــو وړانــدې کــول پــه ټولــه کــې همدارنګــه د ټاکنــو پــه اړه اداري 
ــلیقوي  ــې س ــتخدام ک ــه اس ــي پ ــې د کارکوونک ــو ړه ده چ ــا ده.  د یادول ــلکي اړتی ــر مس ــه ډې ــازمانونو ت س
چلنــد، د ټاکنــو د مدیرانــو مســلکیتوب لــه خطــر رسه مــخ کــوي. د ټاکنــو د مدیریــت مســلکیتوب 
مســلکي او ماهــرو کارکوونکــو تــه اړتیــا لــري. د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون او د ټاکنیــزو شــکایتونو 
ــان  ــوی زی ــه ل ــې اخیســتلو ت ــر، د مســلکیتوب او د تجرب ــي تغی ــواک کمیســیون د کارکوونکــو دوره ی خپل

ــوي. رس
د ټاکنــو بــې پــرې اداره د معتــرو ټاکنــو او مــروع پایلــو لپــاره یــو مطلــق رشط دی.  لږترلــږه بــې پرېتــوب يب پرېتوب او نه السوهنه

ــر، د  ــه بغی ــه دې ن ــررسه يش. ل ــه ت ــه توګ ــه او منصفان ــه عادالن ــې پ ــې مرحل ــو ټول ــې د ټاکن ــا دا ده چ مان
دیموکراتیکــو او ریښــتینو ټاکنیــزو رقابتونــو لپــاره د برابــرې رقابتــي فضــا جــوړول یــوه لویــه اړتیــا ده. پــه 
هــرو تېــرو ۵ ټاکنیــزو دورو کــې د درغلیــو اړونــد ټــول شــواهد او ادعــاوې دا ښــيي چــې د ټاکنــو پــه پروســه 

کــې بــې پرېتــوب او نــه الســوهنه پــه ښــه وايل رسه نــه مراعــات کیــږي.
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ــوره خپلواکــۍ خپلواکي ــه عمــل کــې د پ ــه پلــوه او پ ــز کارکوونکــي د قانــون ل ــا ده چــې ټاکنی ــه دې مان خپلواکــی پ
درلودونکــي دي او د دولــت د اجرایــوي قــوت، ســیايس ګوندونــو او خپلواکــو نوماندانــو پــه واســطه لــه 
ناغوښــتو الســوهنو مصــون دي. همــدا شــان، خپلواکــي لــه نــورو بنســټو رسه پــه همغــږۍ پــه عملیــايت 
ســطح او همدارنګــه ســیايس او اقتصــادي یوځــای والــې اړیــن دی پــه افغانســتان کــې ټاکنیــز مدیــران لــه 

ســیايس نخبګانــو او د ټاکنــو لــه مالتــړو رسه وابســته دي.
د ټاکنــو پايښت)ســیايس او مــايل جوړښــت( داســې ځــای تــه د رســېدو مســوول دی، چــې پــه منظــم او پایښت

دوره یــي ډول د څــو معتــرو ټاکنــو ســازماندهي امــکان ولــري. ټاکنیــز مدیــران کــه چېــری جوړښــتونه او 
وړتیــا منــې پروســې ولــري چــې پــه یــوه اوږد مهالــه دوره کــې خپلــه دنــده او مســوولیت پــه ښــه شــکل 
تــررسه کــړي او دا یواځــې کېــدای يش چــې د ټاکنــو د تــررسه کېــدو پــه یــوه سلســله کــې رامنځتــه يش. 
ــو  ــې د ټاکن ــتان ک ــه افغانس ــل دی. پ ــم اص ــو مه ــاره ی ــت لپ ــو د مدیری ــت د ټاکن ــر پایښ ــدې خاط ــه هم پ
ــو مرســتو رسه  ــه نړیوال ــورډ او کارکوونکــو لګښــتونه ل ــو اعــالن، د ب ــو شــمېرنه او د پایل لګښــتونه، د رای
ــاور  ــه د ب ــه پروس ــو پ ــه، د ټاکن ــخړې او کړکېچون ــزې ش ــور، ټاکنی ــۍ راپ ــې درغل ــټونو ک ــه بنس ــړيل دي. پ ت
ــه او وســاتل  ــداری رامنځت ــه هغــو کــې الزم اصالحــات رامنځتــه يش ترڅــو پای ــد پ نشــتون ښــیي چــې بای

يش.
اعتبــار او بــاور پــه دې مانــا دي چــې ټــول رشیــکان یــا اصــي لوبغــاړي متقاعــد يش چــې د ټاکنــو پروســه پــه باور

قانــع کوونکــي او ســم شــکل پــه جریــان کــې ده. د راپورونــو مطابــق، د افغانســتان د ټاکنــو پــه پروســه د 
بــاور او اعتبــار کچــه د مــي او نړیوالــو رشیکانــو ترمنــځ ډېــره ټیټــه ده.

د د پایلو منل کال   ۱۳۹۳ او   ۱۳۸۸ د  دي.  اړیــن  ډېــر  منــل  پایلــو  د  ټاکنــو  د  واســطه  پــه  نوماندانــو  نابریالیــو  د 
ولســمریزو ټاکنــو او د ۱۳۹۳ او ۱۳۹۷ کال د ولــي جرګــې لــه ټاکنــو وروســته شــکایتونه او ناآرامــۍ 
ښــیي چــې د ناموفقــه نوماندانــو لــه لــوري د ټاکنــو د پایلــو ښــه راغالســت ډېــر کــم دی، چــې دا خپلــه د 

ــیندي.  ــر ش ــاور تاثی ــار او ب ــه اعتب دغــه پروســې پ
آزادي پــه دې مانــا ده، چــې هغــه ټــول کســان چــې د نــوم لیکنــې او رایــې اچونــې حــق لــري، بایــد پــه خپــل آزادی

ــه ډار او  ــی يش ل ــي وکول ــه اچوونک ــې رای ــږي چ ــل کی ــت آزادې بل ــه وخ ــې هغ ــې آزاد وي. ټاکن ــاب ک انتخ
وېــرې پرتــه تصمیــم ونیــي چــې آیــا پــه آزادانــه ډول خپــل د خوښــې نومانــد یــا ګونــد تــه رایــه ورکــړي او 
کــه نــه. همدارنګــه رڼــې ټاکنــې هغــه دي چــې تاســې ډاډ ولــرئ چــې چــا تــه رایــه اچــوئ او ستاســې راز پــټ 

وي. تراوســه پــه افغانســتان کــې آزادو ټاکنــو تــه د رســېدلو اوږده الره پــه مــخ کــې لــرو.

منصفانــه پــه دې مانــا دي چــې ټــول نــوم لیکونکــي ســیايس ګوندونــه او خپلــواک نومانــدان لــه برابــر حــق منصفانه
څخــه برخمــن يش ترڅــو وکولــی يش د رایــه اچوونکــو د مالتــړ د جــذب لپــاره خپلــې ټاکنیــزې مبــارزې تــررسه 
کــړي او خپلــې جلســې ونیــي. دا د دوی یــو مســلم حــق دی چــې د بــري حقونــو د نړیوالــې اعالمیــې 
پــه ۲۱ مــه مــاده کــې د یــو عــاداله ټاکنــو د تــررسه کولــو لپــاره ترصیــح شــوی دی. دغــه امــر نوماندانــو 
تــه د دې فرصــت ورکــوي ترڅــو رایــه ورکوونکــي وهڅــوي چــې دوی تــه رایــه واچــوي. عادالنــه ټاکنــې هــم 
هغــه ټاکنــې دي چــې پــه هغــه کــې ټــول رایــه اچوونکــي د نــوم لیکنــې فرصــت ولــري، د دوی رایــې شــمېرل 
کیــږي او د ریښــتینې پایلــو د اعــالم نتایــج منعکســوي. تراوســه پــه افغانســتان کــې د عادالنــه ټاکنــو د 

تــررسه کېــدو لپــاره اوږده الره پــه مــخ کــې لــرو.

د ټاکنــو روڼتیــا یواځــي پــه هغــه رشایطــو کــې حاصلیــږي چــې ټــول رشیــکان او اصــي لوبغــاړي، النــدې د ټاکنو سموالی
اصــول او ارزښــتونه مراعــات کــړي، هغــو تــه احــرام ولــري او پــه هغــه کــې برخــه واخــي، او پــه هــره 

ــړي. ــړ وک ــا مالت ــو د روڼتی ــق د ټاکن ــو مطاب ــو ژمن ــې  د نړیوال ــه ک ــي مرحل ــايس او فرع اس

د ټاکنــو د اصولــو د پــي کولــو د پیــاوړي کولــو لپــاره احتــايل اقدامونــه شــتون لــري چــې د ټاکنــو د پروســې د بشــپړتیا المــل کیــږي. ډېــری د خاصــو 
لوبغــاړو پــه نظــر کــې نیولــو رسه د توپیــر وړ دي. د پراخــو اقداماتــو تدویــن پــه نهایــت کــې د رایــه اچوونکــو پــه ګټــه وي چــې بایــد لومړیتــوب ورتــه 

ورکــړل يش.
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ټاکنیــزه روڼتیــا د ټاکنــو دوران ټولــې برخــو تــه پــام کــوي  د ټاکنــو د پروســې لپــاره دوره یــي چلنــد او ټاکنیــزې مرســتې د اروپايــي کمیســیون او نړیوالــو 
متخصصانــو IDEAپــه واســطه طرحــه شــوي دي. ټاکنــې د خښــتو لــه یــو شــمېر بلوکــو څخــه جــوړې شــوي دي چــې پــه هغــه کــې بېالبېــل لوبغــاړي 
د یــو پــر بــل د تعامــل او تاثیــر لــري، نــو کــه چېرتــه لــه یــوه اړخــه ماتېــدل کولــی يش پــه نــورو برخــو منفــي تاثیــر وکــړي. یــوه ټاکنیــزه چرخــه د ټاکنــو لــه 
پــای تــه رســېدو وروســته پیــل کیــږي او د نــورو ټاکنــو تــر پیــل کېــدو دوام لــري. دا چرخــه درې اســايس مرحلــې لــري: لــه ټاکنــو وړانــدې چمتووالــی، د 

ټاکنــو پــه وخــت کــې فعالیــت او لــه ټاکنــو وروســته اســراتیژي.
مهمــه دا ده چــې خریــاالن د افغانســتان د ټاکنیــزې پروســې لــه اســايس او فرعــي مرحلــو رسه آشــنا دي او ټــول د افغانســتان خلکــو تــه خــر رســونه، 

د افغانســتان د ټاکنــو پروســې پــه اوږدو کــې مســوولیت منــل او د ټاکنــو د ســمون پروســې پوښــښ کــوي.

دوران انتخابات 
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د ټاکنو اصي لوبغاړي یا رشیکان کولی يش چې د افغانستان د ټاکنو په بهیر کې مثبت یا منفي اغېزې ولري.

رسنۍ څنګه کولی يش چې ډ ټاکنو روڼتیا ته وده ورکړي؟ 
پوښښ ورکول او یا نه ورکول

بې پرېتوب، السوهنه او تړل کېدل
ټولنیزې رسنۍ: د اطالعاتو د خپرولو خالصه خونه او له خلکو رسه د اړیکو یوه مستقیمه کرښه 

  یو انځور له زرو کلمو رسه برابر دی
د ارقامو راپور ورکول: د حقیقتونو برريس، رایه اچونه او ځانبسیاینه 

 د دموکراسۍ څارونکي
د روڼتیا اړوند موضوعاتو راپور

رایې اچونې په جریان کې له خلکو غوښتنه او له هغې وروستهاو یا د اړیکو مشخصې کرښې ترڅو درغلۍ افشا کړي 
اصالحي ژورنالیزم

نړیوالو ژمنو او ارزښتونو لپاره عدالت غوښتنه
د ټاکنو د مدیرانو بورډ، سیايس ګوندونه نوماندانو او د مي وحدت حکومت ځواب ویلو ته مجبورول

د ټاکنو له کمیسیونونو او د مي وحدت حکومت او سیايس ګوندونو رسه عدالت غوښتنه، ترڅو ارقام وشیندي.
د ټاکنو د خري پوښښ زیاتول
له مي څارونکو رسه همکاري

د ټاکنیزو درغلیو د ننګونو په اړه د پوهاوي لوړوالې
د ټاکنیز عدالت څخه مالتړ

خلکو ته د کمپاینونو او د ټاکنیزو درغلیو افشا کول
د ستونزو د حل الري وړاندیز
رسوې ګانې /ټولنیزې رسنۍ

د چا په واسطه او څرنګه کولی يش په افغانستان کې د ټاکنو بشپړتیا ته وده ورکړي؟

د ټاکنو د روڼتیا لپاره څو اړخیزه کړنالره:
مسوولیت منل، مرستې، همغږي
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په ټاکنو کې درغيل او بې نظمي

سیستامتیکه السوهنه 
د ټاکنیـــزو قواعـــدو او قانـــوين اړتیاوو مطابق چـــې د نړیوالو ســـتندردونو او دموکراتیکو اصولو خـــالف دي او په پراخه او یوه لویـــه موخه د رایې 

تحریفوي.  اراده  اچوونکو 
د نوماندانو د نوم لیکنې محدودونکي قواعد)سن، زده کړې او داسې نور(	 
د یو ځانګړي ګوند یا نوماند په ګټه د جغرافیایي محدودیت وضع کول	 
د ټاکنو په څارکې محدودیت	 
بی اغېزه قانوين تدابیر	 
د ټاکنیزو مبارزو په جوړښت کې محدودیتونه یا امتیازات	 
د ټاکنو د مرحلو نا مشخص او سختوالی، د څارونکو اعتبار، د پایلو د مدیریت په ګډون.	 

ټاکنیزې درغلۍ
د ټاکنـــو د مســـوولینو یـــا نـــورو ټاکنیـــزو رشیکانو او لوبغاړو لـــه لوري، قصدي نـــاوړه ګټه اخیســـتنه، چې د رایـــې اچوونکو د یوه کـــس  یا د ډیرو 

کســـان د تحریـــف موجب ګرځي. 
له الندې الرو د پایلو تغییر:	 
د صندقونو د ډکولو،	 
څو واري د رایې اچولو اجازه،	 
د رایې اچوونکو ډارول	 
رایو ته د نامناسب اعتبار ورکول او له اعتباره غورځول	 
د پایلو د جدول ارقامو تغییر)له دې جملې د پایلو په جدول کې د ثبت مرحله(	 
د ټاکنو د مبارزاتو د مقرراتو نه مرعاتول)د محل/ رایې اچونې مرکز ته نږدې د خېمې وهل، د سکوت دورې نه مراعاتول(	 
د کارکوونکو او رایه اچوونکو ډارول.	 

ناوړه چلند
د یوه متخصص په واسطه د اړوند دندو رسغړونه چې د بې پروایي او غفلت له امله تررسه يش مګر ناوړه موخه او د درغلۍ اراده نه لري.

د ټاکنو د کارکوونکو لپاره کمزوی روزنه.	 
د ټاکنو د مقرراتو او الیحو نه مراعاتول.	 
د رایه اچوونکو د هویت غلط تایید.	 
د پایلو د جدولونو او نورو فورمونو غلط ډکول.	 
د رایې د مرکزونو په پرانیسته کې ځنډ/ د پرانیستې نه شتون)په بېالبېلو دلیلونو(	 
د ټاکنو پروسې ته د نوماندانو د استازو/څارونکو د حضور او الرسيس منع.	 
د رایې اچونې د محلنو نامناسبه طرح)د څارونکو/ استازو لپاره موانع او د رایې د محرموايل نشتون ــ او د ډار شتون(.	 
د رایه اچوونکو ناسم تایید) غیر مجازي کسانو ته د رایې اچونې اجازه ورکول(.	 
د رایې د صندقونو د مهر نشتون.	 
د رایې د صندقونو ریاضیکي شمېرنه)د دقيقې شمېرنې پر ځای(.	 
د رایې د صندقونو نامناسب ټاکل.	 
د پایلو په جدول کې خطاګانې.	 
د پایلو ناوړه مدیریت)بېالبېل ډولونه(	 

د افغانستان د ټاکنو قانون په واسطه ټاکنیزې درغلۍ
غفلت: د ټاکنو قانون ۶۹ مه ماده	 
ټاکنیزې درغلۍ: د ټاکنو قانون ۹۸ مه ماده	 
ټاکنیز جرمونه: د جزا قانون ۹۹ مه ماده)د ۱۳۹۶ تصویب شوی/ کود جزا(	 
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احتاميل مثبت اقدامونه او تدابیر
د رایې اوچوين او شمېرنې د ورځې په لړې کې د رسنیو، د ټاکنو د څارونکو او د نوماندانو د استازو پراخ ګډون.

د ټاکڼو د ورځې په بهیر پوهېدا او په تړلو شوو محلونو ته ډیر پام
په مناسب وخت کې د ټولو بې نظمیو په وړاندې عکس العمل 

د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته له بې نظمیو او درغلیو خر رسونه.

د رسنۍ د دفر له الرې د ټاکنیزو کمیسیونونو او ټاکنیزو رشیکانو د امکان تر حده له بېنظمیو اړوند خر رسونه.

د بېنظمیو اړوند اطالعاتو په ټولولو کې شبکه جوړول)رسچینه: داخي څارونکي، د رایې اچونې کارکوونکي، او داسې نور(.

د پایلو د جدولونو راټولول او رشیکول.

 د رسنیو مقرراتو ته احرام چي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري طرح شوي دي. 

   د نور ښکیلو خواوو د مخنیوی او د عاملینو د پیژندو  لپاره د د بی نظمیو ټول اطالعات تحلیل او تجزیه کول. 

د رایـــو مـــوازي جـــدول بنـــدي)PVT( د  ټاکنو د لیدو یـــوه الره ده چـــې د ټاکنو د خپلواکو پایلـــو د تایید لپاره تری ګټه اخیســـتل کیـــږی . دغه کار د 
رایـــې اچونـــې پـــه محلونو کـــې د رای د شـــمېرې او اچونې لیدو، د ټاکنو د رســـمي پایلـــو ټولولو په ډلـــه کې راځي.

د ټولولـــو مرحلـــه د رایـــې اچونـــې له مرحلې وروســـته د رایـــو اچوونکو په واســـطه ورکړل شـــوو ځوابونـــو، متمرکـــزه ده. په همدې حـــال، دغه 
اطالعـــات بـــه د رســـمي پایلو پـــه مانا نـــه وي، او یواځـــی به  یـــو انځور وي.

د افغانستان د ټاکنو د ښه کېدو د څرنګه وايل په هکله سپارښتنې

دغـــه سپارښـــتنې)د ۱۳۹۸ د ولســـمریزو ټاکنـــو د تـــررسه کېدو د ښـــه وايل لپاره سپارښـــتنې( دٔ   PROSEپـــروژې د دموکرات مي انســـتیتوت 
)NDI(  په واســـطه برابرې شـــوي دي.

د ميل وحدت حکومت، د ولسمرشیز ریاست نوماندو او او سیايس ګوندونو ته: 
د ټاکنـــو د روڼتیـــا د ښـــه وايل او لـــه بې نظمۍ څخـــه د مخنیوي لپاره، د ټولـــو دولتي دســـتګاوو او همدارنګه د ولســـمرشۍ  د نوماندانو له 

لوري یو فعاله اغیـــزه رضوري ده.
د ولسمری رسه ټول تړيل بنسټونه باید د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د درغلیو په کمېدو مترکز وکړي.	 
ولسمر او اجراییه رییس د درغلیو پړ وړاندې او د ټاکنو د رونټیا د ټینګښت لپاره، ښکاره موقفونه ولري.	 
د ټاکنیزو درغلیو نه زغمل، د ولسمری له لوري د یوه تقنیني فرمان صادرول، له درغلۍ پرته د ټاکنو پروسې پياوړې کوي.	 
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د درغلیو پر وړاندې د مبارزې تړون د ولسمری له نورو نوماندانو رسه باید السلیک کړي.	 
د قانون حاکمیت باید پياوړې يش او د ځواب ویلو په واسطه ټاکنیز عدالت پلی يش.	 
د نوماندانو په توګه د خالقانه او خلکو ته دالرسيس وړ مبارزو په الره اچول چې د درغلیو پروړاندې د مبارزې له پیامونو تشکیل شوي وي.	 
د خپلواکو سازمانونو، د مدين ټولنو بنسټونو او سیايس ګوندونو له لوري د رایو د احتايل موازي جدول ځړولو او ارزونو ته پام وکړي. 	 

د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته
د ټاکنـــو خپلـــواک کمیســـیون بایـــد د آزادو ټاکنـــو معلوماتو کې  عمل د نوښـــت اصول مراعـــات کړي؛ پـــه دې مانا چې معلومـــات باید په 	 

وخـــت، را ټـــول يش،  او پـــه وړیا توګه)د کمیســـیون له وېب پانې په اســـتفادې(، پـــوره، د تجزیې او تحلیـــل قابلیت، له تبعیض پرتـــه، له اړتیا 
پرتـــه  او په دوامداره پـــه الرسيس کې وي.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د  د ټاکنیزې بشپړتیا یو دفر پرانیستل يش.	 
کمیسیون کاکوونکي استخدام کړي او د یوه نړیوال الرښود له الرې د ټاکنیزې بشپړتیا په مورد، د دوی لپاره الزمې زده کړې مهیا کړی.	 
د تېرو ټاکنو د معلوماتو پر بنسټ د درغلیو د احتال په برخه کې د یوې صادقانه ارزونې تررسه کول.	 
د درغلیـــو ضیـــد عملیاتـــو د یوه پـــالن طرحه او پي کول، دغـــه طرحه باید د ټاکنـــو د بشـــپړتیا او اطالعاتو ته د عمومـــي الرسيس د تامین د 	 

مهمـــو ټکـــو په توګه د کمیســـیون له لـــوري په نظر کـــې ونیول يش. 
د نړیوالو ژمنو په اړه ټاکنیزو کمیسیونونو روزل	 
د سازمان د ننه د تحقیقاتو او مجازاتو سپارښتنه.	 
له درغلیو د راپور اخیستلو لپاره د  تلیفون ځانګړی کرښه.	 
کمیســـیون بایـــد خـــر وي چـــې معلومات د ټاکنو لـــه نورو رشیکانو رسه هم مرســـته کـــوي ترڅو له درغلـــۍ څخه د مخنیوي لپاره ښـــه پالن 	 

جـــوړ کـــړي. له ګډون کوونکو ډلـــو او څارونکو رسه مرســـته کوي ترڅو د څارونکو دقیق شـــمېر وټاکې. له رســـنیو رسه مرســـته کوي چې له 
مناســـبو معلوماتو رسه خر رســـونه وکړي. له ســـیايس شـــنونکو رسه مرســـته کوي ترڅو ښـــه تحلیلونه وړاندې کړي او خلک د سیايس او 

ټاکنیزو مســـایلو په ښـــه درکېدو رسه په ښـــو معلوماتـــو پياوړې کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د رایې اچونې له محلونو ښه راپور ولري او د پایلو په هر جدول کې الندې معلومات ولیکل يش:	 

۱ــ د ترالسه شوو رایو شمېر.
۲ــ د رایه اچوونکو شمېر.

۳ــ د استعال شوو رایو شمېر.
۴ــ د باطل شوو رایو شمېر)فاسدې یا رد شوې(

۵ــ د شمېرل شوو رایو شمېر:
i ..هر نوماند ته د رایو شمېر
ii ..د تشو صندقونو شمېر
iii ..د نامعترو رایو شمېر

۶- د ولسمری ټولو نوماندانو ته د اچول شوو رایو ارقام باید د ټولو رایو ډیر نه وی

د ټاکنو خپلواک کمیســـیون باید له ځنډ پرته د ســـیايس ګوندونو د اســـتازو، داخي څارونکو، د رســـنیو مســـوولینو، د کمیســـیون د رییس 	 
او کمشـــرانو په شـــتون کې  د ټاکنو مي ناســـته دویم ځـــل فعاله کړي.

په دیتابیس کې شته محتوا)اطالعايت بانک( باید د نوماندانو د استازو، رسنیو او څارونکو په واسطه د لېدو وړ وي.	 
کمیســـیون بایـــد لومړنې پایلې او د شـــمېرنې د پروســـې وضعیـــت هره ورځ خپور کړي، او وښـــيي چې په هره ولســـوالۍ کـــې د رایې اچونې 	 

لـــه مرکزونو له پایلو څو فیصده شـــمېرل شـــوي دي.
ټول راټول شوي ارقام باید د رایې اچونې د هر مرکز په توپیر رسه اعالن يش.	 
ټـــول خلـــک بایـــد د رایـــې اچونې له مرکـــز څخه د عکـــس او پیـــام د رالېږلو لپـــاره چې هلته یـــې رایه اچولـــې ده، د رایـــې اچونې مرکـــز او د زایې 	 

اچونـــې محـــل کـــود ذکر کولـــو ته وهڅـــول يش. همدارنګه رایـــه اچوونکي بایـــد وهڅول يش ترڅـــو د بایلو له جـــدول څخه روښـــانه انځورونه 
واخـــي او کمیســـیون دغـــه انځورونه پـــه ځانګړې وېـــب پاڼه کې خپـــاره کړي.

د پایلو د جدول انځور چې د مرکز کارکوونکي د بایومریک دســـتګاه )BVV( څخه په اســـتفادې اخیســـتی او د رایو مي مرکز) د ۱۴۹ شـــمېرې 	 
عملیـــايت پالن پر بنســـټ( ته یې لیږي، باید د کمیســـیون د وېب پاڼې لـــه الرې خپور يش.

امنیتـــي پرســـونل چـــې د رایـــې اچونې پـــه مرکز کې پـــر دندو ګـــارل شـــوي دي، باید دنده تـــررسه کـــړای يش ترڅـــو د پایلو له جـــدول انځور 	 
واخـــي. وروســـته باید دغـــه مواد د کمیســـیون ځانګـــړي عمومي وېـــب پاڼې تـــه ولېږل يش.
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د ټاکنو د بشپړتیا په اړه د آزاد بحث الرښوونې

ښه ده چې ټاکنیز بحثونو الندې برخو ته پام وکړي

د ټاکنو د عدالت غوښتنې په هکله 
پـــه لویـــه څارنوالـــۍ کې یو ځانګړی واحد چې لـــه ټاکنو د ناوړه ګټه اخیســـتنې پروړاندې مبارزه وکـــړي او لویې څارنوالۍ تـــه د دغې برخې اړوند 	 

منظم اطالعات او شـــواهد ولیږي، جوړ يش.
 ۱ـ د ســـیايس ګوندونـــو، نوماندانـــو او ټولـــو رایـــه اچوونکـــو لـــه حقونـــو د مالتړ لپـــاره د یـــوې خپلواکې او قـــوي ټاکنیـــزې محکمې له 
جوړېـــدو د نړیوالو ســـتندرونو مطابق مالتړ ويش. د درغلیو اړوند ډېری شـــواهد او ادعاوې باید د ټاکنیزو شـــکایتونو کمیســـیون، لویې 

څارنوالـــۍ او یـــا ســـرې محکمې له لـــوري وڅېړل يش.
۲ــ د مجازاتو په امر کې مساویتوب په ځانګړې توګه مايل فساد باید د جزا په قانون کې ځای کړل يش.

۳ــ د ټاکنو د عدالت او ځواب ورکونې قوانین باید نور هم پیاوړې يش.
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د درغلیو د څېړلو لپاره له احصایوي راپور ورکولو او ټاکنیزو ارقامو څخه ګټه اخیستنه

عمومي ټکي
د ارقامــو راټولــول او ګټــه اخیســتنه پــه اوســني عــرص کــې ډېــر اړیــن دي. کــه څــه هــم د نظرونــو لــرل مهــم دي؛ مګــر د ډاډ وړ شــواهدو درلــودل ډېــر 
اړیــن دي. پــه دې خاطــر بایــد د علمــي اطالعاتــو بانــک تنظیــم او جــوړ يش. ټولــې پوښــتنې بایــد پــه شــاره واره توګــه ولیــکل يش. منظــم هــم د پــاک 

پــه مانــا دی. اطالعــايت بانــک د هغــو کســانو لپــاره چــې پــه هغــه کار کــوي بایــد پــه اســانۍ رسه د ګټــې اخیســتنې وړ وي. 
په بشپړه توګه، د ارقامو د تجزیې او تحلیل لپاره، یوه لوی اطالعايت بانک ته اړتیا ده. ډېرو جزیاتو ته نه ځو.

په دې حالت کې لوی ښه دی.
د یــوه اطالعــايت بانــک درلــودل، د معلوماتــو د الســته راړلــو لپــاره لومړنــی او اړیــن ګام دی. پــه همــدې حــال، ښــه ده داســې کســان ولــرو چــې وکولــی 
يش ارقــام تحلیــل او تفســیر کــړي. اړتیــا نشــته چــې دغــه کســان یــوازې د احصایــې متخصصــان وي؛ مګــر داســې کســان بایــد واويس چــې وپوهیــږي 
آیــا توکي)فورمونــه او یــا پوښــتنلیکونه( پــه ســم ډول برابــر شــوي دي او کنــه؟ د یادونــې وړ ده هغــه څــوک چــې د تجزیــې مســوول دی، هغــه چــا تــه 
ورتــه دی چــې تفســیر هــم کولــی يش: امــکان لــري زه د احصایــي یــو متخصــص و اوســم؛ خــو د افغانســتان د ټاکنــو د سیســتم پــه اړه، پــه هېــواد 

کــې د وروســتیو  ټاکنــو د قانــون او یــا ډولونــو د بدلونونــو پــه اړه پــه ســختۍ رسه پوهېــږم. 

ګرافیکي مواد
د هــر ډول اطالعاتــو د تشــخیص لپــاره) د مثــال پــه توګــه، بــې نظمــي درغلــۍ( تاســې بایــد د احصایــوي مناســبو مــوادو څخــه ګټــه واخلــئ. پــه ډېــرو 
 LibreOffice Calc «مــواردو کــې ســاده مــواد کايف دي. پــه داســې حــال کــې چــې )مایکروســافټ اکســل( اســتفاده کیــږي، امــکان لــري تاســې لــه
« څخــه ګټــه واخلــئ. شــاید تاســې احصایــوي مــوادو تــه پــه ځانګــړو مــوادردو)د مثــال پــه توګــه، تجزیــه او تحلیــل( کــې اړتیــا ولرئ.تاســې کولــی شــئ 
د هغــه ډول ډول مــواد چــې د پیســو پــه واســطه یــې اخلــئ اســتفاده کــړئ دا د هغــو رواجــي ډولونــه ء SPSS ، Stata ، Statistica او SAS دي. 

همدارنګــه R یــو پیــاوړی احصایــوي مــواد دي.

مایکروسافټ اکسل
اکســل د احصایــوي اطالعــايت بانک)ډېټابیــس(د جوړولــو لپــاره لــه مهمــو مــوادو څخــه دی. پــه احصایــوي اطالعــايت بانــک کــې النــدې مــوارد شــامل 

دي:
د نوماندانــو د فعالیــت اړونــد اطالعــات) حــل الرې، پېښــې او داســې نــور(؛د ولســوالۍ، والیــت او یــا هــم پــه مــي ســطحه د رایــې اچونــې پــه هــر 

مرکــز یــا محــل کــې د رایــو شــمېرنه، لومړنــۍ او یــا وروســتۍ پایلې)اوســنۍ ټاکنــې، تېــرې ټاکنــې(؛ د مــي او نړیوالــو څارونکــو شــمېرنه؛
د شــکایتونو ډولونه)درغــي او داســې نــور( احصایــوي ډیټابیــس ډېــرې ګټــې لــري: تاســې کولــی شــئ د اړتیــا پــه وخــت کــې، ارقــام تغیــر کــړئ؛ تاســې 

کولــی شــئ  رقمونــو تحلیــل او تجزېــه کــړئ او د پایلــو د وړانــدې کولــو لپــاره کولــی شــئ نقشــې برابــرې کــړئ.

پورتــه د اکســل چــارټ ــــ د ټاکنــو د ورځــې پــه بېالبېلــو پړاوونــو کــې د رایــې اچونــې پــه مرکزونــو کــې لــه هــر ګونــد څخــه د ســیايس ګوندونــو د اســتازو 
حضــور جالوالــی کیــږي)د محــل خالصــول، رایــه اچونــه، د مرکزونــو تــړل کېــدل، شــمېرنه(.

دمحل ترل کېدل- 
شمېر 42

ګوند 7ګوند 6ګوند 5ګوند ۴ګوند ۳ګوند ۲ګوند ۱

رایه اچونه- شمېر 358

خالصول- شمېر 38
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GIS - QGIS تحلیل او تجزیه
د جغرافیایــي ) GIS  ( تحلیــل او تجزیــې لپــاره یــې سپارښــتنه کیــږي. دغــه مــواد د ځايي)جغرافیایــی(  الګوګانــو د څېړنــې لپــاره رضوري دي. د نقشــې 

.)DIVA-GIS : https://www.diva-gis.org/gdata ( تــه اړتیــا لــرئ )د مثــال پــه توګــه لــهShapefile( د

د نقشې جوړولو لپاره لومړی ګام،
ــه  ــام ن ــات او ارق ــڅ معلوم ــې هې ــول دي، چ ــه ک د  »shapefileترالس
لــري ــــ فقــط د هېــواد د نقشــې او د نظــر وړ تقســیاتو شــکل لــري. 
معمــوآل) لــه داســې نقشــې رسه تړلــې ده چــې غــواړئ هغــه اســتفاده 
کــړئ(، تاســې کولــی شــئ د ټــول هېــواد، ولســوالیو او یــا والیتونــو 

لــه »شــیپ فایــل« څخــه ګټــه واخلــئ

د ۱۳۹۷ نوم لیکونکي
نــوم لیکونکــو تعــداد  پــه افغانســتان کــې د  دغــه نقشــه، 
ښــيي. د دغــه نقــي د جوړولــو لپــاره، یــو تحلیلګــر ډېټابیــس 
تــه اړتیــا لــري چــې شــاره ګــذاري شــوی وي) پــه دې ځــای کــې 
مــوږ د اکســل پاڼــې لــه معلوماتــو ګټــه اخلــو(. پــه یــاد ولــرئ: د 
GIS نقشــې د برابرولــو لپــاره، شــیپ فایــل او شــمېرو تــه اړتیــا 

لــرئ ترڅــو هغــه د نقشــې پرمــخ کېــږدئ.

په ۱۳۹۷ کال کې د نوم لیکونکو شوو رایه اچوونکو 
شمېر  

پــه دې ځــای کــې همغــه نقشــه ده؛ مګــر د نــوم لیکونــو د تعــداد 
لــه برچشــپونو رسه. دد دغــه نقشــې د جوړولــو لپــاره ځينــې 
ــخ وښــیئ  ــام د نقشــې پرم ــول ارق ــه دي ترڅــو ټ ــه ښــه ن وختون
ځکــه چــې امــکان لــري غلــط پوهــاوی رامنځتــه يش: د مثــال 
پــه توګــه، پــه دې نقشــه کــې برچســپونه د پــروان او کاپیســا 

ــي دي ــې راغ ــل پس ــه ب ــو پ ــاره ی ــو لپ والیتون
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د احصایوي راپور ورکولو لپاره پرتلیز تحلیل
کــه چېرتــه لــه یــو څخــه زیــات د اطالعــايت بانــک لــرئ)د مثــال پــه توګــه، د اوســنیو او تېــرو ټاکنــو څخــه(، کولــی شــئ د رایــې اچولــو الګوګانــې لــه یــو 
بلــې رسه پرتلــه کــړئ. البتــه ممکنــه ده چــې د رایــې اچوونکــو شــمېر بدلــون وکــړي، مګراړیــن دی: پــه ورتــه ســیمو کــې، د ګوندونــو اړونــد شــمېر پــه 

ورتــه روشــونو کــې بدلــون کــوي. کــه چېرتــه الګــو متفاوتــې پایلــې ښــيي، محقــق بایــد د دغــه امــر دلیــل ولټــوي. 

د ټاکنو له شمېر څخه په ګټه اخیستنې په ټاکنو کې د درغلیو د پېژندلو مرحلې
۱(فقــط لــه یــوې داســې رسچینــې څخــه ګټــه واخلــئ چــې وکولــی شــئ دوه واري هغــه و څیــړې . د ټاکنیــزو درغلــۍو څېړنــه نــه يش کولــی د شــایعې 

پــه اســاس رامنځتــه يش؛
۲(له مناسب او کامل دیتابیس څخه ګټه واخلئ؛

۳( غیر معمول لوړ او تيت شمېر وڅیړې
۴(د ټاکنو د دوو دورو د شمېرغیر منتظره زیاتوالی او یا سقوط و څیړې 

 ۵( په یاد ولرئ چې د لویو سیمو شمېر په عمومي ډول د وړو سیمو له شمېر رسه مطابق وي؛
 ۶( د رایې اچولو ځینې حوزې، ولسوالۍ او حتا والیتونه ډېر رقابتي واويس. هغو ته زیات پام وکړئ؛ 

۷( )تعجبي( الګوګانې په ځانګړې توګه جغرافیایي الګوګانې زیاتې برريس کړئ؛ 
۸( ظاهرآ حیرانونکې شمیرو ولټوې د بنفورد د اعدادو لومړی قانون یاد کړئ.  

د عددي تشخصیې له مېتود څخه په ګټه اخیستنې د ټاکنیزو درغلیو تشخیص
یــو شــمېر محرکونــه شــتون لــري چــې کولــی يش د احتــايل درغلیــو خــر ورکــړي او دغــه خــر کولــی يش چــې د خریاالنــو پــه واســطه تجزیــه او تحلیــل 
يش او چمتــو شــوي شــمېر پــه توګــه اســتفاده يش. دغــه مــورد عبــارت دی: پایــي نــه يش کېدلــی چــې د رایــې اچوونکــو لــه شــمېر څخــه زیاتــې وي؛ 

د رایــې اچولــو محــل تــه د رایــې اچوونکــو شــمېر حــد اکــر ۴۰۰ نفــره دی.

شاخصدرغلیز  فعالیتونه

د رایــو پــه صنــدوق کــې د ننــه د ۴۰۰ رایــو څخــه زیاتــو رایــو شــتون کولــی يش درغلــۍ پــه ګوتــه کــړي. پــه د رایو د صندقونو ډکول
اســتثنایي ډول د یــوه نومانــد د رایــو ســلنه ډېــره لــوړه ده.

  په مشخصو سیمو کې د رایو او یا پایلو قرنطینغیر منطقي قرنطین کول

په مشخصو سیمو کې د ښځو د رایې اچونو له مرکزونو مشکوکې پایلېد ښځینه رایه اچوونکو ځورول
د رایــې اچولــو لــه خیــايل مرکزونــو 

ګټــه اخیســتنه
د ناامنــو ســیمو د رایــې اچولــو لــه مرکزونــو مشــکوکې پایلې)مثــآ، د رایــې اچولــو مرکــز د امنیتــي تهدیداتــو 

لــه املــه نــه وي خــالس شــوي( .

د  کــې  مرکــز  پــه  ثبــت  د  رایــو  د 
جعــل پایلــو 

پایلې د هغه جدول له پایلو رسه مطابقت ونه  لري چې د رایې اچولو په مرکز کې ځوړند شوي وي. 
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د احصایــوي راپــور ورکونــې پــه توګــه، د راپــور ورکولــو د چلونــو یــوه بلــه برخــه کولــی يش لــه ټاکنــو څخــه رســنیز پوښــښ ښــه کــړي ترڅــو، د ټاکنــو د 
بېالبېلــو پړاوونــو پــه اړه جامــع او متمرکــز خــر ترالســه کــړل يش.

څېړنیز ژورنالیزم
د یونســکو د تعریــف پــر بنســټ، څېړنیــزه خــر ورکونــه عبــارت ده: لــه هغــو موضــوع ګانــو څخــه پــرده پورتــه کــول ــــ چــې پــه قصــدي توګــه د قدرمتنــد 
کــس پــه واســطه پټــې شــوي دي، یــا پــه تصــاديف توګــه واقعتونــه ســتونزې شــتون لــري پــه همــدې ترتیــب، څېړنیــز ژورنالیــزم پــه جــدي توګــه د بیــان 

لــه ازادۍ او د رســنیو پــه پرمختــګ کــې مرســته کــوي.

کلــه چــې پــه ټاکنــو کــې څېړنیــز راپــور ورکــول پــي کیــږي، کولــی يش د ټاکنیــزو درغلیــو اړونــد فســاد، د ټاکنیــزو مبــارزو مــايل لکښــتونو، نــا امنــي، 
ځورونــه او داســې نــور حساســې موضــوع ګانــې فــاش کــړي. د رســنیو پــه واســطه د دا ډول مــواردو افشــا کــول د تلپاتــې روڼــوايل او ځــواب ورکونــې 
باعــث کیــږي، او د قانــوين څېړنــو لپــاره زمینــه برابــروي، او د ټاکنیــزو درغلیــو د مخنیــوي پــه توګــه عمــل کــوي. د څېړنیــز راپــور ورکولــو د الرې پــه رس 
بــې شــمېره موانــع شــتون لــري، چــې عبــارت دي ســیايس او حقوقــي فشــارونه، امنیتــي تهدیدونــه، د مســلکیتوب د کچــې ټيــټ والــی او پــه رســنیو 

کــې د مــايل او انســاين رسچینــو کمښــت؛ ځکــه چــې د څېړنــه وخــت، پیســو او انســانۍ رسچینــو تــه اړتیــا لــري.
د افغانســتان د رســنیو لپــاره دا ډېــره اړینــه ده چــې د ټاکنــو اړونــد د رســنیزو څېړنــو د پرمختــګ پــه موخــه د ژورنالیســتانو د شــبکې لــه الرې پــه مختلفــو 
ــز راپورونــه جــوړ کــړي. د  والیتونــو کــې نوښــتونه  پیــاوړي کــړي، ترڅــو وکولــی يش د خریاالنــو او کمــو لګښــتونو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې څېړنی
رســنیو پــه واســطه د څېړونــو پیاوړتیــا همدارنګــه کولــی يش د ټ،لنیــزو رســنیو لــه الرې د ښــاریانو هڅونــه تامییــن يش ترڅــو ښــاریان وکولــی يش 
چــې لــه ټاکنیــزو درغلیــو مســتند جــوړ او د رســنیو پــه واک کــې ورکــړي. رســنۍ همــدا راز کولــی يش د نړیوالــو رســنیو او د ټاکنــو د مالتــړو ســازمانونو 

پــه همــکارۍ او همدارنګــه پــه آنالیــن توګــه د خپلــو خریاالنــو لپــاره د حرفــوي زده کــړو زمینــه برابــره کــړي.

د حل الرې راپور ورکول
د حــل الرې راپــور ورکــول، لــه دوو لســیزو راپــدې خــوا پــه رســنیو کــې د ټولنیــزو ســتونزو لپــاره د حــل الرې لټولــو د یــوې نوښــتګرې پروســې  پــه توګــه 
رواج شــوې ده. د خــر ورکولــو دغــه الره نــه تنهــا د درغلیــو د افشــا کولــو لپــاره؛ بلکــي د درغلیــو د لــه منځــه وړلــو د مــوادو د وړانــدې کولــو پــه منظــور 

رامنځتــه شــوې ده. 
ــي  ــورې او واقع ــتګرې تی ــه نوښ ــه توګ ــه منظم ــاره پ ــو لپ ــي: د خلک ــتاین« وای ــد برنش ــودونکی »دیوی ــټ ایښ ــبکې بنس ــو ش ــور ورکول ــل الرې راپ د ح
الرې او مکانــات چــې د دوی لــه شــاوخوا څخــه بیــرون موقعــت لــري، وړانــدې کــوي. د حــل الرې راپــور ورکولــو شــبکه د الکرونیکــي زده کــړې وړیــا 

تخصــيص دورې پــه الره اچــوي چــې کولــی يش پــه ټاکنــو کــې تــرې ګټــه واخیســتل يش. 
د PROSES پــروژه همــدار راز د د اصــي رســنیو او د ژورنالیســتانو صنفــي اتحادیــو پــه مالتــړ د رســنیزو ګردیــو مېزونــو د تــررسه کېــدو لــه الرې د 
داســې حــل الرو پــه لټــه کــې ده چــې وکولــی يش د جمهــوري ریاســت ډ ټآکنــو د پوپــښ ترڅنــګ د رایــې اچونــې اړونــد د ارقامــو د مــوازي ثبــت پــه 

ډول نــورو حــل الرو هــم زده کــړې ورکــړي.

څېړنیز ژورنالیزم او په ټاکنو کې یې د حل الرې پيل کول
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د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې پړاوونه 

د رایو شمېرنې او اچونې په وخت کې د رایې اچونې په مرکزونو کې د رسنیو حضور

 د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې په مرکزونو کې څلور پړاوونه 

د رایــې اچونــې مرکزونــه/ محلونــه د ســهار پــه ۷بجــوو پرانســیتل کیــږي او  د ملاسپښــین ۳ بجــو تــړل کیــږي، مګــر کــه چېرتــه څــوک پــه طــار کــې وي 
هغــوی تــه اجــازه ورکــو کیــږي تــرڅ، خپلــه رایــه وکاروي. 

مسؤولیتونه ) هغه څه چې باید تررسه نه يش(حقونه )هغه څه چې تررسه کیږي(

رایه ورکول
د ټاکنــو خپلــواک کمیســیون لــه لــوري بــاوري شــوي ژورنالیســتان/ رســنۍ  تــل 
کولــی يش چــې د رایــې اچونــې مرکزونــو/ محلونــو تــه الرسيس ولــري. د رســنیو 
د یــو شــمېر اســتازو حضــور چــې د رایــط اچونــې هــر محــل تــه د ننــه کېــدو اجــازه 

لــري، د رایــې اچونــې محــل د رییــس لــه لــوري ټــاکل کیــږي.

د رســنیو اســتازي د رایــې اچونــې محل/مرکــز پــه ننــه او د بانــدې د نــه الســوهنې 
او بــې پرېتــوب تــه ژمــن وي.
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 د ټاکنو په دوره کې د خربیاالنو امنیت

ــازمانونو، د  ــنیزو س ــت د رس ــاتل او امنی ــان س ــو د ځ ــنیزو کارکوونک ــتانو او رس ــري! د ژورنالیس ــه ل ــت ن ــدازه اهمی ــه ان ــد پ ــو د ژون ــر ستاس ــڅ خ هې
ژورنالیســتانو د اتحادیــو او امنیتــي بنســټونو لپــاره یــوه عمــده اندېښــنه ده. د نامنیــو عمومــي ســطحې تــه پــه پــام رسه، ترهګریــز اقدامــات امــکان 
لــري د ټاکنــو پــه اوږدو کــې لــه دې جمــي د ټاکنیــزو مبــارزو پــه وخــت او د رایــې اچونــې پــه ورځ رامنځتــه يش او یــا احتــال لــري چــې د نوماندانــو مینــه 

وال پــه ګــډوډۍ الس پــورې کــړي. خریــاالن بایــد پــه جــدي توګــه خپــل امنیــت تــه پــام ولــري.

تل، پېژندپاڼه)د رسنۍ کارت/د کمیسیون کارت( له ځانه رسه ولرئ!

هغه کارونه چې نباید تررسه يشهغه کارونه چې کولی یې شئ

د ټاکنیزو مبارزو د رسنیز پوښښ په اوږدو کې 

ژورنالیســتان/د رســنیو اســتازي بایــد د نومانــد د حضــور لــه ســیمې 
څخــه لیــري وي. بــه تلویزیونونو/رادیــو ګانــو یــا چابــی او انالیــن رســنیو 
خریــاالن بایــد د نوماندانــو فعالیــت لــه لیــرې او د میکروفــون او د زوم 

لینزونــو پــه واســطه پوښــښ کــړي.

تجربــو ښــودلې چــې پــه یــوه ځــای کــې د خریاالنــو شــتون د ترهګــرو 
لپــاره ښــه موخــه کېــدای يش. لــه دې کبلــه ، بهــره ده چــې د نوماندانــو 
د فعالیــت د پوښــښ پــه وخــت کــې لــه خپلــو رســنیزو همکارانــو رسه ه 

یــو ځــای کېدلــو ډډه وکــړئ.

د ټاکنیــزو مبــارزو پــه اوږدو کــې، د هغــه ســیمو د امنیــت د ټينګــت 
لپــاره چــې هلتــه ټاکنیــز فعالیتونــه تــررسه کیــږي حضــور ولــري، کوښــښ 

ــام کــې ونیســئ. ــه پ وکــړئ د دوی الرښــوونې پ

له دلیل پرته د امنیتي ځواکونو الرښوونې له پامه مه غورځوئ.

ــو/  ــې مرکزون ــې اچون ــتازي، د رای ــنیو اس ــان او د رس ــتونکي/ عکاس ــم اخیس فل
محلونــو تــه د ننــه کېــدو اجــازه لــري.

د رســنیو اســتازي د رایــې اچونــې محــل د ننــه کــې لــه هېــڅ یــوه رایــه اچوونکــي 
رسه اړیکــي ټینګــې نــه کــړي  او هېــڅ داســې انځــور اخیســته او فلــم اخیســتنه 

ونــه کــړي چــې د رایــې اچوونکــي پــټ انتخــاب ښــکاره کــړي.

توســط  شــده  صــادر  دهــی  اعتبــار  هــای  کارت  هــا  رســانه  گان  مناینــده 
کمیســیون انتخابــات را در معــرض دیــد قــرار مــی دهنــد. د رســنیو اســتازي د 

ټاکنــو پــه واســطه د بــاور صــادر شــوي کارتونــه 

ــري، چــې د دوی  ــه ل ــه ځــان رسه ون ــڅ داســې نښــه ل رســنۍ/ ژورنالیســتان هې
ــا هــم ســیايس ګونــد رسه ښــکاره کــړي. ــد او ی ــه کــوم نومان اړیکــه ل

ښــځینه خریاالنــې/ د رســنیو اســتازې د ښــځو د رایــې اچونــې مرکزونــو تــه 
الرسســی لــري. ښــځینه خریاالنــې د نارینــه وو د رایــې اچونــې مرکزونــو تــه هــم 

د ننــه کېــدو اجــازه لــري.

ژورنالیســتان او د رســنیو اســتازي نــه يش کولــی چــې د ښــځیو د رایــې اچونــو 
مرکزونــو تــه د ننــه يش. 

د رایو شمېرنه
د رســنیو لــه اســتازو او همدارنګــه د ګوندونــو اســتازي او څارونکــي بلــل کیــږي 
او  اســتازي  ګوندونــو  د  اســتازي،  رســنیو  د  وڅــاري.  شــمېرنه  رایــو  د  ترڅــو 
څارونکــي کولــی يش د رایــو د شــمېرين تــر خالصېــرو پــورې، د رایــې اچونــې پــه 
محلونــو کــې پاتــې يش. وروســته لــه هغــو صندقونــه تــړل او مهــر کیــږي او د 

رایــط اچونــې لــه محــل لېــږدول کیــږي.

د رســنیو اســتازي نبایــد د رایــو شــمېرنې محلونــه اخــالل کــړي یــا د شــمېرنې پــه 
پروســه کــې د وروســته وايل د رامنځــه کېــدو باعــث يش

د شــمېرنې لــه روڼــوايل د ډاډ لپــاره، د محــل رییــس بایــد لــه رســنیو رسه ســم 
چلنــد ولــري او د هغــوی پوښــتنو تــه لــه ځنــد پرتــه ریښــتیني ځوابونــه وړانــدې 
کــړي. د رایــې اچونــې مرکــز رییــس د رســنیو د اســتازو، د ګوندونــو او نوماندانــو 
ســتازو او څارونکــو لپــاره خــاص او غیــر منطقــي محدودیتونــه نــه جــوړوي؛ خــو 

د دې لپــاره چــې د نظــم ســاتلو لپــآره اړیــن وي.

د شــمېرنې پــه وخــت کــې، د رســنیو د اســتازو، د ګوندونــو اســتازو او څارونکــو 
لپــاره اجــازه نشــته چــې ټاکنیــز حســايس مــواد ملــس کــړي.
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ــي  ــه ایمن ــه وخــت کــې ل ــې د پوښــښ پ ــې اچون ــارزو او رای ــزو مب د ټآکنی
ــئ. ــه واخل ــه ګټ ــکټ څځ ــد واس ــۍ ض ــۍ او د مرم خول

هېــر نــه کــړئ د خپــل خوندیتــوب وســایل پــه )مطبوعــات( یــا رســنیز 
نښــان بانــدې چــې کار ورتــه کــوئ مشــخص کــړئ.

ځینــې وختونــه خریــاالن اړ دي چــې د نوماندانــو لــه کاروانونــو رسه 
ســفر وکــړي. پــه دې صــورت کــې ډاډمــن شــئ چــې د ســفر اپــاره پــه 
ــو رسه د  ــه موټرون ــو ل ــرئ؟ او د نوماندان ــي ل ــون توک ــدازه د س کايف ان

مناســب واټــن مراعــات کــړئ.

کــه چېرتــه د یــوه نومانــد د مېنوالــو لــه کاروان رسه پــه حرکــت کــې وئ، 
تېــزه موټــر چلونــه مــه کــوئ او لــه ســفر وړانــدې ډاډمــن شــئ چــې 

ــري. ــه ل ــوارز ون ــوم ع ــر ک ــې موټ ستاس

. کېــدی يش چــې د ټاکنیــزو مبــارزو پــر مهــال څامنرګــی بریــد یــا چاودنــه 
ويش همدارنګــه ښــایي چــې د نوماندانــو لــه ســاتونکو او یــا امنیتــي 
ځواکونــو رسه د نامســووله وســلوالو کســانو ترمنــځ نیښــته ويش. 
پــه ورتــه مــواردو کــې: لــه ســیمې څخــه ووځــئ او خرونــه لــه لــري 
ځــای څخــه تــر پوښــښ النــدې راولــئ. کــه چېــرې د امنیتــي ځواکونــو 
او حکومــت وســلوالو مخالیفینــو ترمنــځ نیښــتې رامنځتــه يش نــو لــه 

امنیتــي ځواکونــو مرســته وغــواړئ.

هڅــه مــه کــوئ چــې د دوه مخالفــو ډلــو پــه منــځ کــې راشــئ ځکــه چــې 
ښــایي دوی لــه یــو بــل رسه نیښــته وکــړي.

د نوماندانــو پــه هکلــه لــه کرکــې ډکــو اطالعاتــو، مرکــو لــه خپرولــو څخــه 
ډډه کــول، تاســو خونــدي ســايت،

د نوماندانــو پــه اړه لــه نــا کــره معلوماتــو لــه خپرولــو ډډه وکــړئ، ښــایي 
چــې د نوماندانــو او یــا د دوي د پلویانــو لــه تاوتریخــوايل ډک  غرګــون 

یــره مخامــخ شــئ.
کلــه چــې پــه ســاحه کــې وئ، تــل لــه خپلــو مدیرانــو او مســوولینو رسه 
پــه اړیکــه کــې اوســې. کــه چېرتــه کومــه پېښــه رامنتــه يش نــو پــه مرکــزي 
دفــر کــې مــو همــکاران کولــی يش ژر تــر ژره غرګــون وښــیي او امیتــي 

ځواکونــه او د خریاالنــو اتحادیــې پــه جریــان کــې کــړي.

.د خپــل مبایــل د چــارچ لرلــو څخــه د ډاډ ترالســه کولــو لپــاره یــوه اضــايف 
بطــرۍ او چارجرلــه ځانــه رسه ولــرئ .

د ټاکنو د ورځې د خربي پوښښ په بهیر کې

د رایــې اچونــې پــه مرکزونــو کــې د پوښــښ پــه وخــت کــې د رایــې اچونــې 
د مرکزونــو د امنیــت پــه پــار د امیتــي ځواکونــو او د دغــه مرکــز د رییــس 

الرښــوونو تــه پــام وکــړئ.

کــې  فعالیتونــو  پــه  کارکوونکــو  او  رییــس  د  محــل  اچونــې  رایــې  د 
الســوهنه مــه کــوئ. د رایــې اچونــې د مرکــز د ننــه د ګوندونــو لــه اســتازو 

او ټاکنیــزو څارونکــو رسه بحــث مــه کــوئ.

ــه پامــه  ګــه چېــرې تاســې ټاکنیــزه رسغړونــه، بــې نظمــي، او د قانــون ل
غورځــول ولیــدل نــو هغــه مســتند کــړې او پــه احتیــاط رسه لــه هغــو څخــه 

راپــور جــوړ کــړئ.

حساســو ټاکنیــزو توکــو لکــه رای پاڼــو او د پایلــو فورمونــو بانــدې الس 
مــه وهــئ، د رایــې اچوونکــي لــه ټاکنــې انځــور مــه اخلــئ.

په ناامنو او لیرې پرتو سیمو کې رسنیز پوښښ

د ســفر لپــاره مناســب موټــر او یــا د لېــږد بــل ډول مناســبه وســیله 
وټاکــئ، او د تېلــو ټانکــۍ ډکــه کــړئ. ډاډمــن شــئ چــې پــه کايف انــدازه 

ــرئ. ــان رسه ول ــه ځ ــم ل ــې ه ــايس دواګان ــرئ او اس ــواد ل ــي م غذای
لــه داســې جامــو څخــه ګټــه واخلــئ چــې د حرکــت پــه وخــت کې ستاســو د 
منــډې وهنــې مانــع نــه يش. اضــايف تجهیــزات لکــه بطــرۍ، درې پایــه، 

مایــک، د غــږ ثبتوونکــي او حتــا اضــايف کمــرې لــه ځانــخ رسه ولــرئ.

هېــر نــه کــړئ پــه هغــه ســیمو کــې چــې د ګرځنــده ټلیفونونــو پوښــش 
پکــې کمــزوری وي، ســټالیټ ټلیفونونــه لــه چــارچ او اضــايف بطریــو 

ــه ځــان ولــرئ. رسه ل
د اليس څــراغ پرتــه ســفر مــه کــوئ، ځکــه چــې ښــایي ټاکنیــزې مبــارزې او 

د رایــو شــمېرنه د شــپې پــه تیــاره کــې تــر ناوختــه دوام وکــړي.



46

۱( شمېره ضمیمه
د ټاکنو خپلواک کمېسیون فورم چې د رسنیو له لوري باید د ټاکنو د پوښښ لپاره السلیک يش

د رسنیو لپاره ژمنلیک
د ټاکنو د قانون د ۱۵۶ مادې له مخې د ټاکنو خپلواک کمېسیون په هېواد کې د هر ډول ټاکنو د ادارې او څارنې حق لري.

کمېســیون د بیــان ازادۍ او اطالعاتــو تــه الرسيس تــه ژمــن دی، د ټاکنیــزو چــارو د روڼــوايل پــه اصــل بــاور لــري او تــل یــې هڅــه کــړې چــې د ټاکنــو 
د قانــون د ۷۸ او ۸۳ مــادو د ۱۳مــې فقــرې او ۴ مــې مــادې پــر بنســټ نظــاريت فرصتونــه، د ټاکنــو لــه بېالبېلــو پړاوونــو څخــه د رســنیو او بــاوري 

څارونکــو بنســټونو لپــاره د راپورونــو زمینــه برابــره کــړي.
د ټاکنــو د ۳ مــې او تعدیــل شــوې مــادې لــه مخــې، کمېســیون اړ دی چــې د اړونــدو رشیکانــو پــه مرســته او همغــږۍ د رڼــو ټاکنــو لپــاره الره هــواره 

کــړي. د ټاکنیــزې پروســې د پوښــښ لپــاره د رســنیو کارونــه او خلکــو تــه د راپــور ورکــول، د ټاکنــو د روڼــوايل لــه مهمــو عنــارصو څخــه ګڼــل کېــږي. 
د رڼــو ټاکنــو تامینــول او د پــر وخــت او دقیقــو معلوماتــو وړانــدې کــول دا ایجابــوي ، تــر څــو رســنۍ او هغــه راپــور جوړوونکــي چــې د رســنیو لــه خــوا 
معــريف شــوي دي، خپــل فعالیتونــه پــه تخصــيص، بــې پرېــوايل، د رســنیو لــه قانــون رسه ســم،  د ټاکنــو قانــون او اړونــدو اصولــو تــه پــه پــوره احــرام 

او پــام رسه تــررسه کــړي او د ټاکنــو د نــورو رشیکانــو حقونــو تــه درنــاوی ولــري.

نــو د ټاکنــو بــه بهیــر کــې د رســنیو لــه کارونــو د ډاډ ترالســه کېــدو پــه موخــه چــې پــاس یــې یادونــه وشــوه، دغــه ژمنلیــک د ټاکنــو د د قانــون د ۱۰۵ 
مــې مــادې پــر بنســټ د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون لــه لــوري جــوړ شــوی او لــه ټولنیــزو رســنیو څخــه غوښــتنه کېــږي، چــې یــاد ژمنلیــک الســلیک او 

د هغــو ټــول محتویــات او بنســټونه پــه پــام کــې ونیــي.
پــه همــدې موخــه، زه) پــوره نــوم(، ) پــه اړونــده بنســټ کــې ځــای او موقــف(، ) د کارکوونکــي نــوم(، د )رســنۍ( څخــه پــه اســتازیتوب ژمنــه کــوم چــې 
د ټاکنیــزو معلوماتــو د نــر او پوښــښ پــه وخــت کــې، هغــه کارکوونکــي او راپــور جوړوونکــي چــې د رســنیو لــه لــوري معــريف شــوي، د رســنیو، 
ټاکنــو او د هېــواد لــه نافــذه قوانینــو، مقرراتــو، اړونــدو الرښــودونو رسه ســم او د النــدې ژمنــو پــه ویلــو رسه د هغــوی د رعایــت کولــو تــه ژمــن یــم 

او د رسغړونــې پــه صــورت کــې یــې دغــه موسســه مســووله ده. 
۱- د ټاکنــو پــه تــړاو د هغــو راپورونــو لــه نرولــو څخــه ډډه کــول چــې د قومــي، نــژادي، ژبنــي، جنســیتي او مذهبــي تعصــب المــل کېــږي او ســتونزې 

رامنځتــه کوي
۲- په رښتیني، واقعي، عادالنه، منصفانه، دقیق او بې طرفانه ډول د ټاکنو اړوندو راپورونو جوړول

۳- د ټاکنو په تړاو د هغو راپورونو جوړول چې په مي کچه ګټوروي
۴- د ټاکنو اړوندو راپورونو کې د مثبتو او منفي راپورونو انډول ساتل

۵- د ټاکنو له خپلواک کمېسیون رسه په همغږۍ او پراخه توګه د ټاکنو د بېالبېلو پړاوونو د معلوماتو خپرول 
۶- د ټاکنو اړوند د هر ډول ناسمو معلوماتو له خپرولو ډډه کول

۷- د حقیقــي او حقوقــي شــخصیتونو پــه اړه د د هــر ډول بــدو او تخریبوونکــو محتــواوو لــه خپرولــو ډډه کــول او یــا د رایــو د پایلــو پــه برخــه کــې د 
نفــوذ لپــاره هڅــه کــول

۸- د یوه ګوند، د ګوندونو د ائتالف او یا د یوه مشخص نوماند په ګټه د راپورونو له خپرولو ډډه کول
۹- د راپورونو د خپرولو پرمهال له دقیقو معلوماتو او شمېرو څخه ګټه اخیستل او د شایعاتو له خپرولو ډډه کول

۱۰- د اړوندو قوانینو رسه سم، د هغو رسچینو د نوم یادونه چې د راپور په برابرولو کې یې ترې ګټه اخیستې ده
۱۱- که د کمېسیون او یا د کمېسیون د رسنیو د کمېټې لخوا کومې تېروتنې په ګوته کېږي، د هغوسمول

۱۲- د ټاکنو خپلواک کمېسیون، شکایتون کمېسیون او ټاکنو خپلواک کمېسیون د رسنیو د کمېټې اړوندو پرېکړو پي کول
۱۳- هغــه خریــاالن چــې د هویــت کارت لــه ځانــه رسه لــري، د رای ورکونــې پــه مرکــز او یــا محــل د ګڼــې ګوڼــې څخــه د مخنیــوی پــه موخــه پــه موقــت 

ډول د محــل د رییــس او یــا هــم د محــل د اســتازي لــه لــوري ایســتل کېــدای يش

 
۱۴- هغــه خریــاالن چــې د هویــت کارت لــري، بایــد د ټاکنــو پــه محــل کــې هــر ډول تبعیــض امیــزه کلمــو لــه کارولــو چــې پــه د جنســیتي، ژبنــي، قومــي 

او یــا مذهبــي تعصــب المــل کېــږي، ډډه وکــړي
۱۵- د ټاکنیزو کارکوونکو په کارونو کې له مداخلې او د ټاکنیزې پروسې له اخاللولو څخه ډډه کول.

زه )                ( پــاس اصــول مــې ولوســتل او پــرې پــوه شــوم او د )                        ( څخــه پــه اســتازیتوب وایــم چــې )               ( رســنۍ، کارکوونکــي او د 
یــاد بنســټ راپــور جوړوونکــي د ټاکنیــزو فعالیتونــو پــه لــړ کــې یــاد اصــول پــه پــام کــې نیــي. 

السلیک: ــــــــــــــــــــــــ
ځای: ـــــــــــــــــــــــــــــ
نېټه: ـــــــــــــــــــــــــــــ
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خربپاڼه 

نېټه: د جوالی ۲۸ مه، ۲۰۱۹ کال
د ټاکنو خپلواک کمېسیون د رسنيو مرکز- کابل

د ټاکنیــزو مبــارزو پیــل، د ډیموکراســۍ منانځــل او ډیموکراټیکــو ارزښــتونو پــي کېــدل تــر ټولــو لــوی او غــوره ســیايس ټیــم او د افغانســتان رشیفــو 
خلکــو تــه مبــارک وي.

ټاکنیــزې مبــارزې او پــه ولســمریزو ټاکنــو کــې د ډیموکراســۍ متریــن کېــدل د دیکتاتــورۍ د لــه منځــه وړلــو او د سیســټم د ډیموکراټیکــه کېــدو 
لپــاره مهــم ګڼــل کېــږي چــې رســنۍ هــم پــه دې کــې مهمــه ونــډه لــري او د رایــې د صندوقونــو پــر لــور د خلکــو د ذهنونــو پــه جوړولــو کــې اړینــه ونــډه 

لــري. د رای ورکونــې مرکزونــو پــر لــور د خلکــو تلــل او د خپــل راتلونکــي ټــاکل ډېــر مهــم او رغنــده رول لــري.
پــه ټاکنــو د خلکــو د ونــډې اخیســتو لپــاره د خلکــو پــه الرښــوونه او د رایــو د صندوقونــو پــه لــور د تللــو لپــاره د عمومــي ذهنیــت جوړولــو پــه برخــه کــې 

د رســنیو ونــډه ډېــره اړینــه ګڼــل کېــږي. نــو پوښــتنه دا ده چــې څــه ډول کــوالی شــو دغــه ونــډه اخیســتنه وهڅــوو؟
د قوانینــو، مقرراتــو او شــته تړرونونــو پــه پــام کــې نیولــو رسه، د ټاکنیــزې پروســې د اطالعاتــو پــه رشیکولــو کــې النــدې عنــارص بایــد پــه پــام کــې 

ــول يش: ونی
د وخت له مخې، دقت او توازن

بې پرېوالی
انساين ځایګوټي ته درناوی

د یوه مشخص نوماند په ګټه او زیان د شمېرو له خپرولو ډډه کول

کــه د ۱۳۹۸ کال د ولســمریزو ټاکنــو پرمهــال پورتنــي عنــارص پــه پــام کــې ونــه نیــول يش، نــو د رســنیو کميټــه مکلفــه ده چــې د تاکنــو د قانــون لــه 
مخــې د دوی پــر وړانــدې د انظبــايت قوانینــو د پــي کولــو لپــاره ګامونــه اوچــت کــړي.

مــوږ هیلــه مــن یــو چــې د معلومــايت مــواد د ګټــې اخیســتنې پــه وخــت کــې ټولنیــزې رســنۍ د خلکــو د هڅونــې لپــاره الزمــه پاملرنــه وکــړي او ټاکنیــز 
قوانیــن پــه پــام کــې ونیــي.

په درناوي
د رسنیو کمیټه
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د ټاکنو اړوند کلیدي اسنادو رسچینې او نوملړ

رسنۍ او ټاکنې
• https://aceproject.org/ace-en/topics/me/annex/case-studies/afghanistan-media-and-electoral-

processes
• http://wayback.archive-it.org/20160906193350/10611/http://unesdoc.unesco.org/

images/193078/001930/0019e.pdf
د افغانستان قوانین او مقررات

• http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/afghanistan_constitution.pdf
• http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01201/OG_01226_English.pdf
• http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/electorallaw.pdf
• http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/politicalparties_law.pdf
• http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/0501/OG_0547.pdf
• https://www.ecoi.net/en/file/local/1215700432_1504/1226894_law-on-mass-media.pdf
• https://www.refworld.org/country,LEGAL,,LEGISLATION,AFG,,5b165b2b4,0.html
• http://www.iec.org.af/pdf/coc/dari/CoC20%Presidential20%Candidates20%201398%Dari.pdf

د ټاکنو په تړاو د رسنیو لپاره نړیوال الرښود
• https://www.dropbox.com/s/cgbvjc4lrjpj27n/Media20%26%20%Elections20%Guide20%-20%English.

pdf?dl=0
• https://rsf.org/sites/default/files/handbook_for_journalists_during_elections.pdf
• https://rsf.org/sites/default/files/handbook_for_journalists_during_elections.pdf

د ټاکنو په تړاو نړیوال راپورونه  
• http://www.eods.eu/library/FINAL-REPORT-EUEAT-AFGHANISTAN-2014-c_en.pdf
• http://www.eods.eu/library/ANNEXES-FINAL-REPORT-EUEAT-AFGHANISTAN2014-_en.pdf

د ټاکنو په تړاو نړیوال سټنډرډونه
• http://www.eods.eu/library/Compendium-EN-N-PDF.pdf

د نړیوالو ټاکنو څارنه 
• https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/documents/nf-228-16-01-en-n.pdf




