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 پيژندنه  . ١
 

 قيموميت  .الف
 
 )۶٨۶( دايمي شورا )OSCE( سازماند  اروپا د امنيت او همکارۍ دټه ي ن٧ى په  آال د جوال٢٠٠۵د 
 دا. لل آيږيببه واستوي چې د ټاآنو د مالتړ ټيم  همكارۍ يو ټيم  دوآړه ترڅو افغانستان تهره پريكړه يشم

د افغانستان د بهرنيو چارو وزير ډاآټر عبداهللا عبداهللا او د ټاآنو د چې پريكړه وروسته له هغې وشوه 
رئيس ښاغلي بسم اهللا بسمل له پلوه په جال توګه د اروپا د امنيت او همكارۍ سازمان ته دفتر  د ګډ تنظيم

سره  ټاآنو څارنه ترګانو د شورااو واليتي) ولسي جرګۍ(لنه ورآړل شوه ترڅو د افغانستان د ملي شورا ب
 .  ېټه ترسره شويمه ن١٨آړي چۍ د سپتامپر په 

 
. ليږهد دويم ځل لپاره افغانستان ته و ټيم د ټاآنو د مالتړ) OSCE( اروپا د امنيت او همکارۍ سازماند 

 آال آۍ د ولسمشرۍ د ټاآنو پروخت افغانستان ته ګمارل شوى و خو په ٢٠٠۴مخكې له دې دا راز ټيم په 
هغه  . ماموريت نه و)OSCE( سازماند اروپا د امنيت او همکارۍ د  ټيم د مالتړد ټاآنو  آال آې ٢٠٠۴
 يېاو همداراز تحليل د ټاآنو د چاپيريال د اساسي برخو آې قيموميت په د ټاآنو د مالتړ د ټيم مهال 

ايې ، د رايې اچوونكو نومليكنه، ر، ټاآنيزې ادارېټاآنيز سيستم، آمپاين، قانون جوړونهمسئوليتونو آې 
د نوموړي ټيم سربيره پر دې .  شاملې وېې همرنه او د رايو جدول، او د شكايتونو او استيناف پروسيشم

 د مهارتونوې په دندو آې د راتلونكو ټاآنو د ښه والي په موخه د وړانديزونو چمتو آول او د ټاآنيزې ادار
رواآو ته د مشورو ورآول هم نه و  له قيموميت څخه چا.لشامل وهم  ملي ادارو ته انتقالول وبعاو منا

 .  حتي د ټاآنو پرمهال هم آه چيرې يې اړتيا ليدل آيږي،يستل شويو
 
 عملياتي او امنيتي مسالې  . ب
 

يو ) OSCE(اروپا د امنيت او همکارۍ سازمان د ټاآنو د مالتړ ټيم وروسته له هغۍ وګمارل شو چۍ د 
 پورې افغانستان ته ټېيټۍ څخه د جون تر لومړۍ نيمړۍ ن له لو آال د مې٢٠٠۵ د نيز ماموريتڅيړ
او د اروپا د امنيت او همكارۍ د  د ټاآنو تيارى تحليل آړي ټېيمۍ ن١٨ول شو ترڅو د سپتامپر د واست

د نوموړي څيړنيز ماموريت مشري د ښاغلي . سازمان دغو امكاني دعوتونو ته موډلونه وړانديز آړي
 . په غاړه وه) ناروې(آارې ولن 

 
 آال د جون په مياشت آې يو موقتي پالن او ورسره تړل ٢٠٠۵د اره پ لد ګمارنې ټيم مالتړ ټاآنو د د

ر د مياشتې په لومړيو آې د دوو آارپوهانو په ګډون اته ټيمونه په بتامپد س. وديجه چمتو آړل شوهبشوې 
يې په آابل ډله مرآزي اد آې، چې شريف، آندهار او جالل اب آابل، هرات، مزار-پنځو واليتي مرآزونو 

 .، وګمارل شولهو
 

او ) CFC-A(ې اند ګډو ځواآونو له قوماند.  امنيت په سر آې ځاي درلود)EST(د ټاآنو د مالتړ د ټيم 
او همداراز له افغان حكومت او د ټاآنو د ) آيساف (ځواآونوو په مشرۍ له نړيوالو مرستندويه ټهم د نا

آلكو او اړينو امنيتي تدابيرو الندې نوموړي ماموريت له . السليك شولسره قراردادونه تنظيم له ګډ دفتر 
 .يو تجارتي امنيتي سازمان ته وسپارل شو ادارهامنيت د د آارآوونكو . په آار پيل وآړ

 
له  تنه ٩. هيوادونو راغلي ول ١۶له  آارآوونكو څخه جوړ و چې ٣٢له ) EST(د ټاآنو د مالتړ ټيم 

د ټيم .  يې له نورو ادارو څخه راغلي ول١٧په خدمتي قرارداد او پاتې  تنه ۶رداد،  پر قراداراالنشاء څخه
 . په غاړه وه) ناډااآ(مشري د ښاغلي آريګ جينيس 

 
 لوژېوميتود .ث
 

ي څانګو، آانديدانو او سياسي ګوندونو، د مدني ټولنو له و له ادارد ټاآن) EST(د ټاآنو د مالتړ ټيم 
د افغانستان له   ټيمونو. په منظمه توګه غوندې درلودېسرهاستازو ټولنې له سازمانونو او د نړيوالې 

 د څارنې د ټيم غړو.  د ټاآنو په ورځ وليدل٢۵٠شاوخوا  د رايې اچولو له ځايونو څخه ٢۶،۵٠٠
ټيم د يوه تن له پلوه ترسره آيدله ډيرى وخت د  ليدنه ميتودولوژي ونه آاروله  او د رايې اچونې د ځايونو
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 د رايې ٨ څخه د ٣٢له ) EST(د ټاآنو د مالتړ ټيم . مودې به يې هم له يو بل سره توپير درلودچې 
 . رنه او د رايو د جدول پروسه تحليل آړييمرآزونه وليدل ترڅو شم واليتي رنېيشم
 
وتوانيد چې د پروسې په لړ آې  )OSCE EST( د ټاآنو د مالتړ ټيم  سازمانروپا د امنيت او همکارۍد ا
او د رايې ټاآنيزو مامورينو  سره د غونډو او  ټاآنيزو مامورينولهپه اساسي توګه دا . ړانديزونه وآړيو

روڼتيا او د رايې پاڼو د جال ر د ځايونو او ي، د شمته د ليكل شويو مشورو په منځته راوړلوپاڼو څارونكو 
 . د زغم له الرې ترسره شوپرمهال آولو 

 
 :ستاينه .ج
 

غواړي د افغانستان ولسمشر او ) OSCE EST(يت او همکارۍ سازمان د ټاآنو د مالتړ ټيم د اروپا د امن
تنظيم  د  د سترې محكمې رئيس، د ټاآنو د تنظيم ګډ دفتر، د ټاآنو دهرنيو چارو وزير، ب،  د هغه آابينهد 

. يوآړستې مننه مالتړ او مرد څخه د هغوئ نورو افغان چارواآو په هره آچه له ګډ دفتر داراالنشاء او 
 همداراز د .آړيوړ مرستې يې ورسره  د پام مننه آوي چېهم په ويانا آې د افغانستان له سفارت څخه 

په آابل آې د هم آميسيون او  اروپايي ټولنې او له او غواړي له يوناما، آيساف) EST(ټاآنو د مالتړ ټيم 
سربيره پر . مننه وآړي نه د پام وړ مرستود هغوئديپلوماتيكو ماموريتونو څخه ر سفارتونو او يګڼ شم

له  ټولنې د څارونكو د اروپايي څارونكو او سازمانونو، نړيوالو او افغانغواړي له نوموړى ټيم دې 
آزادو او شفافو ټاآنو افغانستان د ، د )ANFREL (سيايي شبكېآ، د آزادو ټاآنو )EUEOM(ماموريت 

په . وآړيڅخه مننه ) AIHRC(حقونو له خپلواك آميسيون  او د افغانستان د بشر د) FEFA(بنياد له 
شريكولو د  افغانانو څخه مننه وآړي چې د خپلو نظرونو او تجاربور يپاى آې غواړي له هغو ډير شم

 . راآړوخت لپاره يې 
 

افغانستان د د ترڅو ه آړجوړه ستراتيژي  يوناما يوهودې لپاره وروسته مڅخه د  د ټاآنو له پروسې
له دغې ) EST( د ټاآنو د مالتړ ټيم . د لوړولو مالتړ وآړياو د هغې د ظرفيتد پراختيا ې ادارې ټاآنيز

 .ډول مالتړ آويشپړ بستراتيژۍ څخه په 
 
 آتنهعمومي  . ٢
 

 ګڼل  يو اړين ګامپه لورپياوړتيا ، ثبات او بشري حقونو د  آال ټاآنې په افغانستان آې د ولسواآۍ٢٠٠۵د 
 .هآيد

 
باثباته چاپيريال سره سره ټاآنو ته په نسبي ډول ګواښونو له موجودو امنيتي ړيوالو امنيتي ځواآونو افغان او ن
له آه څه هم داسې ښكاري چې . سواليو آې ترسره شوهاچونه په ټولو ولى  آال برعكس، را٢٠٠۴د . چمتو آړ
 ژمنه وښوده، په د ستاينې وړواچول شوې خو افغانانو بيا هم پاڼې ر راى يتر يو حده آم شم آال څخه ٢٠٠۴

 .  ترسترګو شوهژمنه او ميړانهتړاؤ د پام وړ په سره ښځو ځانګړې توګه له 
 

نوي سياسي ګوندونه . د اشخاصو تر نفوذ الندې دهاوس هم د ګوندونو پرځاي د افغانستان سياسي منظره 
چې له سيستم، ټاآنيز ) SNTV(يې ناقابل انتقال راواحد د . زيږيدلي او ډير خلك ورته د شك په سترګه ګوري

. د شخصيتونو پر سياست والړ دى، تر ډيره آچه ټاآنو آې برخه اخليپه ازاده توګه مخې يې ټول آانديدان په 
 آانديدان په ٣٨٠شپږ مخه او  (سترو پاڼود رايو . لږه مرسته آويآې پراختيا په ګوندونو دغه سيستم د سياسي 

پيچلتياوې رامنځته ډيرې آې ر يشم رايې پاڼو په او په ځانګړې توګه د چونېيه الوژيستيك، راپه  )آابل آې
عاجلو او ه بداسې يو پارلمان . ويشلې واوسي د قوي سياسي ګوندونو په نشتوالي آې ښائي نوى پارلمان .آړې

 . دوام لرونكو مرستو او مالتړ ته اړتيا ولري
 
د سره له دې چې د آانديدانو  څرګندونه آړې چې مايوسئد خپلې مدافعينو  حقونو ي او د بشرو افغانانوډير

 د افغانستان اسې اشخاصو آافي نومونه درلودل چېدد ى پاڼېڅيړنې لپاره يوه پروسه موجوده وه خو بيا هم را
خوانيو پ جنګ ساالرانو يا روله دې سره سم ډي. په تاؤتريخوالي پورې تړلي دي) ضيما( نږدې تيرد 

لې د عامه خلكو او څارونكو ې مسئ دغ.آړيچې څوآۍ ترالسه واخيستې و خلكو څخه رايې له عامقوماندانانو 
د ټاآنيزې ادارې، آه هرڅومره قوي واوسي، نشي آوالي محكمې، خو . مفكوره تر اغيزې الندې راوستله
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اجنډا دوام پداسې حال آې چې د انتقالي عدالت . ځای ونيسیهيئتونه ې وسلې آولوبريښتاؤ آميسيونونه او يا د 
   .ر آم شيه د خلكو باوه راتلونكو ټاآنو او پارلمانونو بونه مومي، نو پ

 
، ټاآنيزې لكه څنګه يې چې تمه آيدله. بايد ټاآنې په ننګوونكو حاالتو آې ترسره آړيد ټاآنو د تنظيم ادارې 

په  افغانستان د. محدوده وه، د دولت واك آمزورى او څارنه يې  وامنيت ډير ضعيفستونزې سترې وې 
ددې لپاره به څو اړخيزه هڅو ته اړتيا وي، د . بايد آم شيويشل جنوب  او او شمالو سيموآليوال او ښاري

 .ري شيب، خو بايد د افغان او نړيوال امنيتي آاري چوآاټ له پلوه رهټاآنو آميسيون يو مهم رول لوبوالي شي
 

 آال ٢٠٠١وسي چې په به هغه موقتي احكام له منځه يل جوړيدرياليتوب سره بپه د ملي او واليتي شوراګانو 
 ”بن نه وروسته“وړانديزونه او درسونه بايد له له دغو ټاآنو څخه ترالسه شوي . آې په بن آې وضع شوي و

  . اجندا وګڼل شي
 

 - د لومړيتوب وړانديزونه
 
ددې لپاره اړينه ده . اتل شي پروسه باور وسرپه دوام لرونكي لګښت ترسره او پنې بايد راتلونكې ټاآ .١

د ټاآنو خپلواك آميسيون ته بايد فوري . چې د ټاآنو مهارتونه او منابع ملي چارواآو ته وسپارل شي
 .مالتړ او منابع ورسول شي

 
آيږي  آال له پالن شويو ټاآنو څخه د مخه ترسره ٢٠٠٩د  ټاآنې ېلږچې هر څومره له تخنيكي پلوه  . ٢

 :وده د الندې آارونو لپاره ښه استعماليدالى شي دغه م.هغومره ښې دي
 

 پارلمان او واليتي شوراګانې الپسې غښتلې او حمايه شي. 
 شيلړد افغانستان ټاآنيزه اداره قوي آ . 
  مدني نومليكنه او د نفوسو احوال په ويشل، د سرحدونو سره نومليكنه، د ولسواليو د رايه اچوونكو

 .  ترسره شيدوام لرونكې توګه
 اسي ګوندونه منځته راشي اوسي 
  اورامنځته شي، په ځانګړې توګه د ښځو، ځوانانو آچه عامه پوهاوىپه پراخه بايد د خلكو ترمنځ 

 .مو آېپه جنوب او جنوب لويديځ سيهم او ترمنځ  آليوالو
 
قضائي په ځانګړې توګه اداري او افغانستان بايد د انتقالي عدالت په ستونزمنو مسالو پرمختګ وآړي،  .٣

آه داسې . قضائي حساب ورآولو په ساحه آېد  اسنادو جوړولو او ،، د حقايقو د معلومولواصالحات
 .اغيزې الندې راوليراتلونكې ټاآنې تر خپلې ونشي نو ددې خطر شته چې 

 
ه چې د افغاني او نړيوالو امنيتي ځواآونو مالتړ له ځان سريو لړ څو اړخيزه سكتوري هڅو ته اړتيا ده   .۴

په اړه د خلكو پوهه زياته آړي، په ځانګړې توګه په آليوالو او  ري ترڅو عامه پوهاوى او د ولسواآۍول
 .جنوب او جنوب ختيځ سيمو آى

 
 .ته په جدي توګه ادامه ورآړل شي د ښځو ونډې اخيستنې بايد پروسو آې د افغانستان په سياسي  . ۵
 
 وړانديزونه  .٣
 

 ټاآنيز مهالوېش   .الف
 
دي درې نورې ټاآنې ترسره شي چې ينون سره سم باخو له اساسي قا.  بشپړوي”بن اجنډا“سنۍ ټاآنې د او

له دې سره سوال پيدا آيږي چې څه وخت بايد دا . عبارت دي له ولسواليو، ښارواليو او محلي شوراګانو ټاآنې
 .ټاآنې ترسره شي او په څه ترتيب

 
 . آې ټاآنې ترسره شي٢٠٠۶په آال تونزمنه وي چې د الندې دليلونو پر بنسټ، دا به ډيره س

 
     ولسواليو، ښارواليو او محلي سرحدونه التراوسه ندي معلوم شويټولو د. 
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    ترڅو رايه اچوونكي ته خپلې ټاآنيزې حوزې  نيمائي نومليكنه بايد بيا ترسره شييوه نوې يا 
 .وروپيژندل شي

 
    د دريم ځل لپاره ټاآنې ښائي د ادارو پراختيا . ارو يو داغ لګولىټاآنو د افغانستان په نويو ټاآنيزو اد

 .ټكنۍ آړي او د رايه اچوونكو ليوالتيا راآمه آړي
 

     بسپنه آوونكو له خواد  به د ټاآنو لګښتونهد افغانستان په ښكاره راتلونكې آې داسې بريښي چې 
راپور وائي چې د ښارواليو د ټاآنو له ټاآنو څخه د وروسته مودې په اړه د يوناما . ١ورآول آيږي

 .  ميلونه امريكائي ډالرو څخه پورته وي١٠٠به له لګښتونه او د رايه اچوونكو نومليكنه بيا تازه آول 
 

   د محلي ټاآنو امنيت ساتل ښائي د لوړې آچې له ټاآنو څخه ډير ننګونكي وي . 
 

د اوس لپاره، . سره برابر آړي د ټاآنو مختلف پړاوونه ، پارلمان بايدټې سره بې له تړاوهيله ند راتلونكو ټاآنو 
د   اوو پنځو آلونو، د واليتي شوراګانې ټاآنو په هرو څلورو آلونوهرپه د ولسمشرۍ او پارلماني ټاآنې 

د دغه ډول آاري چوآاټ له امله به . ولسواليو او محلي شوراګانو ټاآنې په هرو دريو آلونو آې ترسره آيږي
 .رله پسې ټاآنې واوسي، چې افغانستان يې نه له سياسي پلوه او نه هم له مالي پلوه زغملى شينږدې هر آال پ

 
 وړانديزونه

 
  په چټكۍ سره پريكړه وآړي ترڅو د ولسواليو، ښارواليو او محلي ټاآنو لپاره مهالوېش پارلمان بايد

 .وټاآي
 

  يو ټاآنو څخه د مخه ترسره شي  آال له پالن شو٢٠٠٩له تخنيكي پلوه چې هر څومره لږې ټاآنې د
 :دغه موده د الندې آارونو لپاره ښه استعماليدالى شي. هغومره ښې دي

 
 .پارلمان او واليتي شوراګانې الپسې غښتلې او حمايه شي    -  

 .د افغانستان ټاآنيزه اداره قوي آړل شي    -      
    ومليكنه او د نفوسو احوال په دوام لرونكې د رايه اچوونكو نومليكنه، د ولسواليو ويشل، مدني ن    -  

 . توګه ترسره شي                 
 سياسي ګوندونه منځته راشي او    -  
 په پراخه توګه عامه پوهاوي رامنځته شي، په ځانګړې توګه د ښځو، ځوانانو، آليوالو او په     -  

 .جنوب او جنوب لويديځ سيمو آې د خلكو ترمنځ           
 

  حكومت، بسپنه آوونكي، او . په سر ژر موافقې ته ورسيږي ټاآنو د مهالوېش راتلونكوپارلمان بايد د
مينان ته اړتيا لري ترڅو په مناسب ډول اصالحات پيل آړي او پروګرامونو او طا ټاآنيز همګټي

 .منابعو ته لومړيتوب ورآړي
 
  پارلمان . ومړيتوب آې په دويم نمبر راځيد ښارواليو ټاآنې په لپه عمومي توګه داسې نظر دى چې

همداراز، پارلمان .  مهالويش آړي وروستهټې څخهي آال له ن٢٠٠٩ د ټيټې آچې ټاآنې د ېنوربايد 
يا محدودې له غيرمستقيمو ټاآنو شي پريكړه وآړي چې آيا د ولسواليو ټاآنې يا محلي ټاآنې آوالى 

رې يمستقيمو ټاآنو شميره د ادارې وړ شمد  ترسره آړي ترڅو له الرېجرګې د يوې پروسې 
 .د اساسي قانون تعديل ته اړتيا ولريدا آار به . ه آړيټيټ ته را)څلور(

 
  په هرو څلور او ولسي جرګې ټاآنې  او نو دوه دورې وضع آړي چې د ولسمشرۍد ټاآپارلمان بايد

دې سره ترسره شي خو تثبيت شوې موآې ترسره شي او د ټيټې آچې ټاآنې له همداراز پنځو آلونو 
 .ټاآنو سره د دوو آلونو په توپيرله 

_______________________ 
 
دا لګښت په بشپړ ډول د .  ميلونه امريكائي ډالرو ته نږدې و٣٠٠دورو مستقيم لګښتونه او نومليكنه د تيرو دوو ټاآنيزو  ١

 .  ميلونه امريكائي ډالر دى٣۵٠عايد  آلنيټال ټولد افغان حكومت اوسنى . نړيوالې ټولنې له پلوه ورآړل شو
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  د حكومت د هرې آچې قانوني صالحيتونه، شرايط او واآونه بايد د قانون له مخې د دغې ادارې د
 . پروسې له پيليدو د مخه واضح آړل شيدټاآنو 

 
 ټاآنيز سيستم  .ب
 

د واحد . وشیټينګار ی عمل او په هغه باندبايد  هيڅ ډول نړيوال معيار نشته چې آېانتخاب د ټاآنيز سيستم په 
د خالص ليست  لكه -بديلونه  سيستم د ټاآنو اداره پيچلې آوي او لګښتونه زياتوي خو نور انتقال رايىناقابل 
قانوني پوښتنې موجودې وې چې د  د دغو ټاآنو لپاره . ولري شول همداراز لګښتونه  هم آوالى-سيستم 

ر خلك ينوي منځته راغلي او يو شمګوندونه  شي، په ځانګړې توګه د ټاآنو سيستم رامنځتهګوندونو پر بنسټ 
آوالى شي د واحد ناقابل انتقال راى سيستم خو په اوږد مهال آې د ګوندونو پربنسټ سيستم . پرې باور نلري

او ښځو او نورو محرومو طبقو ته پراخه ونډه ورآړي، ځاى ونيسي ترڅو يو اغيزمن پارلمان رامنځته آړي، 
 . والړ ويشخصيتونو پر ونو پربنسټ دريځ رامنځته آړي نه دا چې د ګوند

 
د  آال ١٩٧٩ د )رهيد چوآيو شماو د آوچيانو ( تقسيم ىاوسند چوآيو د هر واليت په سر د ولسي جرګې 

 ړې سروې او اضافهبشپناد د آورنيو ، )په نفوسو آې د آلني زياتوالي په پام آې نيولو سره(رنې يسرشم
 ،)يقيني آړل شيشي او د ښځو لپاره ځانګړې شوې څوآۍ و د واليتونو ترمنځ وېش يقيني آړل ترڅ (بونوحسا

 او بايد د سمو معلوماتو د ترالسه آولو يز دىيتريو حده ناندر د چوآيو اوسنى وېش .پربنسټ رامنځته شوې
 . يې بيا له سره آتنه وشيوروسته 

 
 :وړانديزونه

 
 بايد پر ګوندونو والړ ټاآنيز سيستم الندې )  آلونو آې۵په  (د ولسي جرګې او واليتي شورا ټاآنې

آانديد به هم په مساوي شرطونو ځانونه  ورسره وي چې آزاد آانديدان دا ډاډ، خو بايد ترسره شي
چې د سپارښتنه آوي د دوه رګه سيستم  - د تير آال په څير -) EST(د ټاآنو د مالتړ ټيم . آوالى شي

داسې احكام ولري بايد خو (ست واوسي ي يو پټ لې نماينده ګۍمتناسبد ره ټولې ټاآنيزې حوزې لپا
خر آله لومړى “وي چې بايد پدې اساس ، چې پاتې يې )ست پاي ته رانه وستل شييښځې د لچې 

 .  سيستم له آوچنيو حوزو څخه”څخه تيريږي
 

 د نورو فكتورونو سربيره بايدد ټاآنو د سيستم غوره آولد ترسره آولو لپاره جراء شويو ټاآنو اد نا  ،
هم سياسي ګوندونو قبلول او د ټاآنو پر وخت د عوامو له خوا د تحليل پر قدرت سياسی ګونډنو د 

وروسته له ټاآنو ډير وړاندې اعالن سال مشورو له خلكو سره د پراخه نوموړى سيستم بايد . يرانغاړ
 .شي

 
 نو ټولې هڅې بايد  ټاآنې لپاره آارول آيږيآه چيرې د واحد ناقابل انتقال راى سيستم د آومې بلې 

د بيلګې په توګه، ګوندونه بايد . ترسره شي چې سياسي ګوندونه پدې آې ځاى په ځاى آړل شي
رې پارلمان يهمداراز آه چ. د آانديدانو په وړاندې خپل نوم او نښان ولريوتوانيږي چې پر راى پاڼو 

تضمين آړل هم  نو د آزادو آانديدانو حقونه بايد يدټاآنې د ګوندونو پر بنسټ پريكړه وآړي چې 
 . شي

 
 وګوري آال له ملي ټاآنو د مخه ٢٠٠٩ د پارلمان بايد د ولسي جرګې لپاره د چوآيو تخصيص .

 ترسره شي ترڅو پارلمان د بحث او پريكړې لپاره آافي وخت رنه بايد له ټاآنو ښه د مخهيسرشم
 .ولري

 
 پاتې آيږي نو بيا هم په خپل ځاى د واحدې ناقابل انتقال راى سيستم آه چيرې د راتلونكو ټاآنو لپاره 

 .څو ولسواليو وويشل شيستر واليتونه بايد د غړو له پلوه په 
 
 رنهيل او سرشمد ولسواليو ويشد رايې اچوونكو نومليكنه،   .ث
 

 :نيمګړتياوې موجودې ديپه پراخه توګه منل شوې د راى اچوونكو په نومليكنه آې 
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o ترسره شوېر يپه ستر شمسې تورونه لګول شوي چې څو واره نومليكنه دا. 
o  د رايه اچوونكي ولسوالۍ، د راى اچونې داسې ډير آارتونه شته چې هغه اړين معلومات نلري چې

 .په نښه آړياو يا هم په دغو حدونو آې د هغوئ د راى اچونې مرآزونه ښاروالى يا آلى 
o  په ځانګړې توګه چې آله راى  آارتونه اصالح آړي، چېمنظمه آړنالره نشته داسې هيڅ

 اچوونكې بلې سيمې ته والړ شي، او 
o د ډيرو ښځو د راى اچونې آارتونه عكسونه نلري. 

 
 معلومول ناشونې آوي رېيورآوونكو د شمراى يو ځاى نه معلومول د   ته دراى اچوونكونيمګړتياوې او دغه 

 ).څو ځلي رايه ورآولپه ځانګړې توګه (پسې زياتوي يو شونتيا الد درغلپه راى ورآولو آې او 
 

. د ښه تعريف شويو ملي يا واليتي سرحدونو پربنسټ ترسره شويپه افغانستان آې تراوسه ترسره شوې ټاآنې 
د ښارواليو او محلي سرحدونه .   خو بيا هم په بشبړ ډول نه-تعريف شوي د ولسواليو سرحدونه ترډيره حده 

 .ندي تعريف شوي
 

 :وړانديزونه
 

 وګه خپلواك ماهرين چمتو آړي  او د آورنيو چارو وزارت بايد په فوري تلواك آميسيونپد ټاآنو خ
 ېد يود راى اچونې په ځايونو آې پايلې بايد . د رايې اچونې د اوسنۍ نومليكنې تفتيش وآړيترڅو 

د راى اچوونكو او آه ممكن وي، . عمال آړل شيو دوام لرونكې نومليكنې لپاره است اېهراړخيز
د راى اچوونكو ليست له يو هراړخيز مدني سره يوځاي شي ترڅو مدني نومليكنې هڅې بايد 
 . نومليكنې څخه واخيستل شي

 
  نشيپلۍ آې بيړه په يوه دوام لرونكې نومليكنه ترسره شي او پروسه بايد دې وي چې  رپبايد ټينګار .

د څخه ټاآنو   ولسي جرګې او واليتي شورا له ولسمشرۍ، د )٢٠٠٩(دا واوسي چې د بايد موخه 
 د مخه ترسره آيږي، به له هر ډول ټاآنې چې له هغه وخت. نهائي آړل شينوې نومليكنه بايد مخه 

 . ترسره شيبدلونونو سره آارتونو له يو څه  د راى اچوونكو په موجودوهمدې آبله
 

  نكو له نومليكنې ښه د مخه ترسره شي ترڅو د راى اچوود ولسواليو، ښارواليو او آليو سرحدونه بايد
د رايو . په مناسب ډول د راى اچوونكي په آارت آې انعكاس شوي دييقيني شي چې دا معلومات 

 د ،ونه نومود راى اچوونكره ولري بلكه يشمداچې يوه ې  يوازنهپه راتلونكې آې بايد آارتونه 
 .ولريبايد   همرهيشمتذآرې  او د ټهينې نزيږيد

 
 ټاآنيز سيستم د خوښولو لپاره نور ټاآنيزې حوزې جوړې آړي ترڅو په راتلونكې آې د مت بايد حكو

دقت او څخه واخلي تر څو ثبت له  و رايه اچوونك يانوي ملكييو د معلومات دا بايد . ولريهم واآونه 
 ٢.سايز مناسبې حوزې يقيني آړيد اړونده 

   
  توپيرونهسيمه ييزامنيت او   .ج
 

 په عمومي توګه په هغو سيمو آې ښه .د ټاآنو معيار په ټول هيواد آې توپير درلوده ېې چې تمه آيدله، لكه څنګ
خرابې   په آليوالو سيمو آې، خصوصْا په جنوب او حنوب ختيځ آې.وواك پكې ښه او د دولت و چې امنيت 

د دغو . ډيره تر سترګو شوهونه  او د ښځو پرځاي د نارينه و راى اچ اچوونكو ويرونهلكه د راىټاآنيزې آړنې 
د چې بايد  ننګونه وي مودې ته اړتيا ولري او د ډيرو سكتورونو لپاره بهاوږدې  جمهوري آول به يوېساحو 
د آليوالو او ټاآنې بايد دا مهمه ده چې په راتلونكې آې . يسپه پام آې ونيهم يتونه حساسدستور او دود ځايي 

  .مې آړي نه دا چې ال يې پسې پراخه آړيآراموجودې تشې ښاري سيمو ترمنځ 
 
 
 

_________________ 
 
 . څخه دمخه منځته رانه وستل شوې٢٠٠٩لومړى له ټاآنو وروسته پر اصولو دغه ټاآنيزې حوزې له آال   ٢
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 :وړانديزونه
 

  د يو ملي د راتلونكو ټاآنو په وخت رايه اچونه  او آمپاينبايد د افغانستان په ټولو ساحو آې
 . وموميدوام په حيث راتيژيك هدف ست

 
  ساحو تمرآز وآړي چيرې چې د دولتي اداروزده آړې بايد په هغو د راى اچوونكو او عامه پوهاوي 

 امنيتي افغاني او بهرني له ښوونكو سره بايدد عامه پوهاوي  . وواك په دوديزه توګه محدود
د افغانستان مدني ټولنې بايد . بوځيپرمخ  مرسته وآړي ترڅو خپلې چارې په ښه توګه سازمانونو

همداسې په رهبرۍ آې واوسي ځكه چې دوئ پر آلتوري حساسيتونو ښه پوهيږي او په سخت 
 . ستونزمن چاپيريال آې هم آار آوالى شي

 
 چې په مخصوص پروګرامونه جوړ آړي سيمو لپاره د داسې آليوالو  بايد د ټاآنو خپلواك آميسيون

 :پدې آې الندې شيان راتالى شي. آم وارو الس رسى ورته دوديزه توګه د دولتي اد
 

o  وړاندې او په احتياط سره ګمارنهله 
o اوږده روزنه رنې د آارآوونكو لپاره په همدې ساحو آې يد راى اخيستونكو او راى شم

 ورآول
o  روزنه، او لپاره ځانګړې د رايه اچوونكو 
o  وي او په آلكه پلى شيښكيل  هم پكښېعملي څارنه چې د ټاآنو د شكايتونو آميسيون . 

 
  ي، له دوئ واد آې څارنه ترسره آويچې په ټول هغښتلى شي بايد  ظرفيت محلي څارونكوداسې د

څارنه بايد مالي مرستې وشي او نور امتيازونه ورآړل شي ترڅو په لرې پرتو سيمو آې هم سره 
 . ترسره آړي

 
   روزنه ورآړل شيځانګړې  آې اضافه او سيمومنو بايد په ستونزګوندونو، آانديدانو او استازو ته .

په سياست آې، په د ښځو ګډون څو نژاده مالتړ، ، بايد پر دريځ والړآمپاينونوتمرآز ی روزنو دد 
اهميت او د تصديق شويو پايلو سي اپوزيسيون سياسخت چاپيريال آې آمپاين، د شكايتونو سيستم، د 

 .و والړ ويقبلولپه 
 

  راوړل شيمنځته) په ځانګړې توګه راديوګانې( فعاليتونهو زو سيمو آې بايد رسنيپه ډيرو ستونزمن  
  . او ګړندي کړل شی

 
 انتقالي عدالت او ټاآنيز سيستم  .د
 
جرمونه او يا په جرمنو تورن وي لكه د بشر په ضد اآنو لپاره ناسم بولي چې  ټهر هغه آانديد دټاآنو قانون د 

 له ليست څخه وويستل ٣ آانديدان په همدغه بنسټونو٣٣څه هم آه . ره تړاؤ ولريهم له وسله والو ډلو ټپلو س
ر يخپله مايوسي څرګنده آړه چۍ زيات شمخبره بيا هم ډيرو افغانانو او د بشر د حقونو پلويانو په دې شول خو 

د آانديدانو په م ال اوس هتشدد ډك ماضي سره تړلي و، له جنګ ساالران او پخواني قوماندانان چې د افغانستان 
 په ټاآنو آې برخه واخيسته، خلكويو دليل و چې آمو ځينې په دې اند دي چې تر يو حده دا هم . ليست آي دي

 . په ښاري سيمو آېه ځانګړې توګه پ
 

 محكموفعالو ز سيستم د يټاآن. په حقيقت والړه نه وهد ارزونې پروسه مهمه وه خو له هغې څخه تمه د آانديدانو 
 . آميسيونونو ځاى نشي نيوالى موندونکوتقيا حقي

 
 
 
 

____________________ 
 
 ټول پدې دليل چې له وسله والو ډلو سره تړاؤ لري   ٣
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 :وړانديزونه
 

  افغانستان بايد د انتقالي عدالت، په ځانګړې توګه په اداري قضائي اصالحاتو، د حقايقو معلومول او
آه نه نو داسې . په څير ستونزمنو مسئلو پرمختګ وآړياسناد جوړول، او د قضائي حساب ورآولو 

 . ويره شته چې دا مسالې به په راتلونكې آې ټاآنې تر شك الندې راولي
 

  پريكړو مالتړ وآړي نه دا چې ټاآنيزې ادارې بايد د بې وسلې آولو او د تيرو جرمونو سره د تړلو
مستحق انو د چې د آانديده مناسبه اداره ده د ټاآنو د شكايتونو آميسيون داسې يو. خپله پريكړې وآړي

بايد آافي د دې آار د ترسره آولو لپاره . ه وآړيپريكړاړه څير ننګوونو په او ټاآنيزو تيريو په  آيدلو
 جرمونو جنائيد  منصفه هئيت نشي آوالى هسره له دې هم يو ټاآنيزخو . لريوآارآوونكي منابع او 
يوازې د  پريكړې بايدددې . رزونه وآړيسلې آولو د پروسې ا د بې وهميااو  پريكړه وآړي پرسر

 .هغو ادارو پر پريكړو والړې وي چې د همدغې موخې لپاره جوړې دي
   

 :په مشخص ډول
 

o له وسله والو ډلو سره  يا دې ته ورته اداره بايد ۴  ګډه داراالنشاء:له وسله والو ډلو سره تړاؤ
نوني بڼه ورآړل بايد قاته خو د دې رول . دامه ورآړيد تړاؤ د شواهدو د راټولولو آار ته ا

 په .يوه بڼه لري او شفافې ديشي او ټولې هڅې بايد وشي ترڅو يقيني شي چې آړنې يې 
هم غړي پكښې  بايد دا اداره ډير استازي ولري چې له نړيوالې ټولنې ښكاره راتلونكې آې

 . شامل واوسي
 

o په وړاندې د يو آانديد مسؤليتهر ډول جرم د  په ګډونجرمونو د د بشر په ضد  :جرمونه 
 آوم لكه د حقيقت موندنې آميسيون يا ارې حقوقي اد آومې بلې ياد يوې قضائي ادارېبايد 

 . په همدې موخه منځته راغلي ويځانګړې حقوقي هئيت له پلوه ترسره شي چې 
 

o  چې يو يدالي پرته، هيڅ آانديد له خپل هغه حق څخه نشي محروم آله غوره شوي مودل
 . دفتر ته له پروسې سره سم ځان آانديد آړي

 
     داسې د خپل پارلماني مصؤنيت استعمال آړي اوي ته بايد اجازه ورنكړل شي چې غړهيڅ د پارلمان

كه د بشريت په ضد جرمونه او په بې وسلې آولو آې  لڅخه ځان وژغوري له سزا  سختو جرمونو
 ۵.پاتې راتلل

 
    واآونه بايد الندې خبرې هم راونغاړيد آميسيون  يا تفاهم د حقيقت موندنې: 

 
o  آړي ترڅو حاضر شي، او د ټاآنو آانديدان مجبور 
o  چې په سپارښتنه يې آانديدان وويستل شي، په ځانګړې توګه هغه آانديدان داسې واك ولري

 . دوئ ته په حاضريدلو آې پاتې راغلي وي يا بشپړه همكاري نه آويچې 
 

 ته د راى په نه ورآولو  آانديدانوبدوچې دوئ وآړي ګار نټيبايد په رايې اچوونكو وى عامه پوها 
هر قيمت پټه د دوئ رايه به په  چې بايد دا باور ورآړياو هم پروسې ويستالى شي سره هغوئ له 

 .وساتل شي
 
 

______________________ 

 
      ماده دغه اصول ته ١٠٢د اساسي قانون . لو د پروسې ليدنه وآړيد افغانانو او نړيوالو يو ګډه اداره ترڅو د بې وسلې آو  ۴

  . ته ورآړل شوې وه، ډيره واضح نه وه) EST(هغه ترجمه چې د ټاآنو د مالتړ ټيم . د قانون بڼه ورآوالى شي               
  د اساسي قانون اجازه ورآوي چې څوآى  برخه ١٠٨  د سترې محكمې ماحذ ته به اړتيا وي ترڅو معلوم آړل شي چې آيا          ۵

وائي چې قانون به د پارلمان د هغو غړو د ځاى ډآول په غاړه واخلي چې مړه آيږي، استعفا ورآوي او يا پارلمان . تشې  پاتې شي
 . ويستل آيږي
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 قانوني آاري چوآاټ  . ف
 

. څيړيو چې له ټاآنو سره تړاؤ لري، او هم هغهفرمانونه ټول له خپل واك سره سم د نوي پارلمان دنده ده چې 
 :په الندې توګه آيدالى شيله ټاآنو سره تړلي اولويتونه 

 
o د واليتي شوراګانو قانون مرور او تعديل يې آړي . 
o وديجه مالتړ يقيني آړيب مسؤليتونه وپيژني او د د ټاآنو د نوي خپلواك آميسيون . 
o  آيږي او څنګه اداره آيږيوڅيړي يعني چې ټاآنې آله ترسرهد ټاآنو مهالويش . 
o  نور معيارونهتړلي سره مهالويش منل شوي د ټاآنو له او (پر ټاآنو نوي قوانيند ښارواليو( 
o له سره بيا ولسوالۍ جوړول 
o د ملكي او راى اچوونكو ثبت: رنهيشمسر . 

 
  :وړانديزونه

 
  واضح آړي او قيموميت واليتي شوراګانو نوي قانون بايد په عاجل ډول تصويب شي چې د يو

 .واآونه يې پياوړي آړي
 
  لواك تراوسه د ټاآنو خپدا برخه ځكه چې بايد له سره غور وشي  برخه ٨۶د اساسي قانون پر

د .  آيدل وڅيړي  غړو مستحقرلمان د موجودود پابايد تل چې په ورآوي دا مسؤليت آميسيون ته 
  شوي چارواآي د واوسي او بايد انتخاب پورې محدوټاآنو د خبلواك آميسيون رول بايد تر آانديدانو

 .تر پوښښ الندې را نه ولي
 

  د په ټاآنيزو چارو او ټاآونكو باندې پارلمان بايد تر امكاني حده د ټاآنو قانون ته ادامه ورآړي ترڅو
 . فشار مخه ونيول شياضافه

 
  ټكي په پام آې ونيسيبايد پارلمان الندېد ټاآنو د قانون په بيا آتنه آې : 

 
o  آس د ده ځاي هغه نو بل چيرې يو آانديد مړ آيږي يا استعمفا ورآوي  آه - ”فقرهقتل “د

ځينې دا ويره .  وي اوله هماغه جنډر څخه ويي اخيست يېټولو ډيرې راىنيسي چې له 
په د افغانستان . ته الره هواره آړيتشدد ترمنځ وآيالتو چې دا ښائي د انتخاب شويو لري 

 نو يوازينى بله الر دا ده نديد آيدلو وړتيا محدوده ده، چې د بيا آايرې حاالتو آې، چموجودو
 )۶(. تشه پاتې شيچې هغه آرسى

 
o  دولتي مامور غواړي چې آانديد شي نو يو آه  – غير متناسب آيدلد حكومت له آړنو سره

استعفا ورآړي خو وروسته له استعفا څخه چې آانديد له حكومتي دندې څخه لومړۍ بايد 
يو ډول .  مګر آه بيا انتخاب شينشي آوالي خپلي پخوانۍ دندې ته بيرته ورستون شيشي، 

 . ستر ضمانت ته اړتيا ده
 
 د ټاآنو اداره  .س
 

د دغو ټاآنو لپاره د . ټاآنو د ترسره آولو مسؤليت په غاړه لريد ټاآنو خپلواك آميسيون په افغانستان آې د 
دغې نوې ادارې . ځان سره ورزيات آړي يو نړيوال جزء هم له ټاآنو خپلواك آميسيون پراخ آړل شو ترڅو

دارې او د  ا تبصره آوونكو په عمومي ډول د دغېڅارونكو او.  ويله)JEMB(ته يې د ټاآنو د تنظيم ګډه اداره 
ړه شي د ټاآنو ه له دې چې د ټاآنو دغه پروسه بشپوروست. هغې د داراالنشاء د شفافيت او وړتيا ستاينه آوله

 .مسؤليت په غاړه ولريواك آميسيون به بيا هم د ټاآنو د ادارې خپل
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 :وړانديزونه

 
 افغاني آمشنرانو ٩دا بايد له . د ټاآنو خپلواك آميسيون او د هغې اداري مالتړ بايد دايمي واوسي 

يو داراالنشاء بايد د .  واليتونو آې دفترونه ولري٣۴جوړ وي، په آابل آې داراالنشاء او په ټولو 
اليتي آمشنران، يا د ولسواليو يا ناحيو په آچه آمشنران د ټاآنو و. اجرائيوي رئيس لخوا اداره شي

 او يا آه ضرورت وي د راى )٧(ه خاصو ټاآنومهالې توګه وټاآل شي څو پچې په لنډآيدالى شي 
 . په نومليكنه آې مرسته وآړياچوونكو 

 
 افغاني آمشنران٩(ي وګماري ک ترڅو آارآوونمرسته آوونكي بايد په فوري توګه مرسته ورسوي  

 او همدا راز د يو آال لپاره روان )اداري آارآوونكيضروري  ١٢٠تر په آابل او واليتونو آې او 
 . په رڼا آې بايد معاشونه د سيالى پر بنسټ واوسيملكي خدمتونو د افغاني . چمتو آړل شيلګښتونه 

 
  يو محدوده مرسته د ټاآنو له خپلواك آميسيون او د ټاآنو د وديجې څخه بايدب  د افغانستان له ملي 

اړتيا وي يو څه مودې تر به نړيوالې مرستې ته .  آال وآړل شي٢٠٠۶شكايتونو له آميسيون سره په 
 .عايدات زيات آړي دريجي توګه افغان چارواآي خپله وړتيا او دولتيترڅو په ت

 
  داراالنشاء سره بايد د نړيوالو سالآارانو له خوا تر يو معلوم   د ټاآنو له خپلواك آميسيون او د هغه له

 :راتلونكې پورې په الندې چارو آې مرسته وشي
 
o  ورڅخه زده آړل شول ونهدرسڅه د ټاآنيزې پروسې ارزونه او آال  ٢٠٠۵د 
o يت د لوړولو د ټاآنو د خپلواك آميسيون او نورو ټاآنيزو مامورينو لپاره د روزنې او ظرف

 ي جوړولستراتيژ
o  د پالن جوړونې، لوژيستيك، معلوماتي ټيكنالوژي)IT( اداره، حقوقي چارې او عامه ،

 په څير چارو آې تخنيكي مرسته، اواړيكو 
o په ملي آچه د عامه پوهاوي پروګرام جوړول. 

 
 سياسي اعتبار او د عامو خلكو پر دغو ټاآنو  ترڅو  بايد ټولې هڅې وآړيلواك آميسيونپد ټاآنو خ

 :د ټاآنو خپلواك آميسيون بايد الندې څه ترسره آړي. آړيپيدا 
 

o  عامه اړيكې شفافيت منځته راولي او تر اعظمي بريده د ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر له الرې
 ټينګې آړي

o ځواب ووائي، او زغرده  ترمنځ د تبعيض تورونو ته په د آارآوونكو 
o  په ځانګړې توګه په محلي ونيسيې د هر نژاد وګړو انډول په پام آپه ټاآنيزه اداره آې ،

 .توګه
 

  د ټاآنو د (قضيو د حل خپلواآه اداره او د ټاآنيزو ) د ټاآنو خپلواك آميسيون(د ټاآنيزې ادارې
 .يو بل جال وساتل شيبايد له آړنې ) شكايتونو آميسيون

 
 ترڅو د ټاآنو خپلواك آميسيون بايد ټولې هڅې وآړي چې له هر نژاد څخه آارآوونكي وګماري 

 .آارآوونكي او شبكه لريله هرې نژادې طبقې څخه د آړنو د ترسره آولو لپاره يقيني آړي چې 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ل ته ځواب ويونكي وپه دغو ټاآنو آې د ټاآنو واليتي آمشنران هم د ټاآنو د تنظيم ګډ دفتر او هم د ټاآنو د شكايتونو آميسيون  ٧

 .دغه دوه ګوني جوړښت يو څه ګډوډي رامنځته آړې وه
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 ټاآنيز شكايتونه او استيناف غوښتنه  .ش
 

په . پر ټاآنو يو پرمختګ و آال د ولسمشرۍ ٢٠٠۴د ټاآنو د شكايتونو د آميسيون جوړول او آړنې د 
ډير شكايت آوونكي . ته اړتيا لرياو ښو منابعو دا اداره يو پياوړي قيموميت لپاره راتلونكې آې د نورو ټاآنو 

 . قوي شواهدو په اړتيا نه پوهيږياو يا د خپلې دعوا د قوي آولو لپاره د په واضح توګه په ټاآنيزه پروسه 
 

، د  د ټاآنو د شكايتونو آميسيونداراز او هم د تزکيه کولووآانديداند  په نورو ساحو آې د ادارو آمزورتيا
په لومړي سر آې د ). وړانديزونه وګورئ په برخه آې ”س“پورته د  (شريکی کړیپه د هڅو  عدالتانتقالي 
 د آانديدان د ټاآنو ۴۴، د شكايتونو آميسيون په نهائي توګه  شولويستلو له ليست څخه نومونه آانديدانو ٢٠٨
له ټاآنو ). اؤ په تورډيرى يې د وسله والو ډلو سره د تړ( له ليست څخه وويستل ی نه يو لږ موده مخکیورځ

مونه يوازې يو څو ورځې له ټاآنو څخه د مخه  آانديدانو نو٢٢څخه د بې برخې شويو آانديدانو له ډلې څخه د 
راى پاڼې اصالح آړي او يا په مناسب ډول  و چې ټاآنيزې ادارې نشواى آوالى چې هراغلل او دومره ناوخت

 . راى اچوونكي خبر آړي
 

خو له ټاآنو يوازې يو څو ورځې . د آميسيون پريكړې نهائي دي سم، د ټاآنو د شكايتونو د ټاآنو له قانون سره
رته په ليست آې شامل ير هغه آانديدان بياو هڅه يې وآړه ترڅو يو شموړاندې سترې محكمې مداخله وآړه 

غير رسمي سال شخړه له داسې ښكاريدله چې .  ولد ټاآنو د شكايتونو د آميسيون له پلوه ويستل شويآړي چې 
د يوې ښځينه آانديدې بيرته راوستل، په . مشورو له الرې حل شوه نه دا چې د حقوقي پريكړو له الرې

 . د پوښتنې وهځانګړې توګه، ډيره 
 

 :وړانديزونه
 

  خاصو بايد د جوړولو موخه يې تماشه آوونكې اداره نوي بلكه د بايد يوه د ټاآنو د شكايتونو آميسيون
نوموړې ادارې ته بايد يو واضح او . ټاآنيزو تيريو د قضيو حل آول واوسيپرمهال دټاآنيزو دورو 

 . ترڅو دنده سرته ورسويورآړل شيآافي منابع او پياوړې قيموميت 
 

  د ټاآنو د بايد دمخه ترسره آيږي،  څخه ٢٠٠٩ټاآنې چې له آال  نورېهر ډول د ټيټې آچې
 آال پورې بايد د ټاآنو ٢٠٠٩ تر . وساتي ترآيب اوسنۍد آورنيو او بهرنيو غړيوشكايتونو آميسيون 

له هغې وروسته، ). ښائي له نړيوالو سالآارانو سره(د شكايتونو آميسيون يوازې افغاني غړي ولري 
د دغه آميسيون د غړو په خو   چې څه پريكړه آويپه رفتار پورې اړه لريد قضائي اصالحاتو 

  .غور وشيبايد م هاړه په آولو ځاى په ځاى د  آې محكمو
 

  د . بايد واضح او له يو بل جال واوسي واآونهد ټاآنو د آميسيون او د ټاآنو د شكايتونو د آميسيون
يو  وګډوډې اد شكايتونو په اړه چی دغه کار  آمشنرانو دوه ګوني راپورونه ورآولو واليتيټاآنو د 

 .رامنځته آړهتضاد خيالي  ريښتونى او يا ګټود ډول 
 

 استازي بايد په ټولو واليتونو آې د ټاآنيزو دورو پرمهال موجود وي،  د شكايتونو د آميسيون د ټاآنو
آافي اندازه منابع او روزنه ولري په ځينو تعريف شويو چارو د پريكړو آولو واك ولري، او هم په 

 . ترڅو خپله دنده سرته ورسوي
 

  هغو خلكو ته هم د وضع شي ترڅود شكايتونو فورمه بايد ساده آړل شي او ځانګړې آړنالرې
 .لريه  پوهه ن سواد اوشكايت آولو زمينه ورآړل شي چې

 
  د ټاآنو د  )٨(.ژرترژره اعالن شيله مناسبې ژبې سره د ټاآنو د شكايتونو د آميسيون پريكړې بايد

 هراړخيزه راپورونهپه منظمه توګه او له نږدې څخه د يوې ټاآنيزې دورې شكايتونو آميسيون بايد 
 .خپاره آړي چې ملي احصائې او آړنالرې ولري

 
  د ټاآنو د مالتړ ټيم)EST ( په بايد ټاآنيزو چارو آې د سترې محكمې رول وړانديز آوي چې په

اصولونو سره سم، بايد د ټاآنو د خپلواك له عمومي د اداري قانون .  واضح آړل شيعاجل ډول
. بنسټ نهائي واوسي پر او صالحيتونوې د استحقاق پريكړآميسيون او د ټاآنو د شكايتونو د آميسيون
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يا له اساسي  پر باريكو قضائي بنسټونو يوازې  محكمه آوالى شيځانګړیپه استثنائي حاالتو آې يوه 
 . قانون سره د سمون په موخه پريكړې بيا له سره وګوري

 
  چې يو آانديد ټاآنيز سي ضرب االجل ونه اواصولو سره سم، د آانديدانو د نااهلۍ لپاره بايد هيڅ له

 خو بيا هم ټولې .)ي پايلې تصديق شيپرته له دې چۍ نهائ(تيرى آړي او يا دا چې نااهله ګڼل شوي 
 .  مخه ونيول شيې آې له ټاآنو دستي مخكې د نااهلۍپه راتلونكهڅې بايد وشي چې 

 
 د رايې اچونې آړنالرې او عمليات   .ص

 
د راى اچولو ځايونو ته په په ښه توګه تعقيب شوي او ټاآنيز مواد ې د راى اچولو آړنالرداسې ښكاري چې 
، په آليوالو ټاآنيزې بدې آړنې، په ځانګړې توګه د ښځو پر ځاى د نارينه و راى اچونه. وخت رسيدلي دي

 آال څخه ٢٠٠۴ډول روزنه له په څرګند . سيمو آې ډيره وه، په ځانګړې توګه په جنوب او جنوب ختيځ آې
اړتياؤ رايه د ځانګړو “. پلي آول په ځينو سيمو آې آمزوري وخو د پيل او پاى د آړنالرو . دهښه شوې 

امنيتي ځواآونو، د ټاآنو آارآوونكي يا هغه خلك چې ناروغه و او لكه د ( په پام آې نه وه نيول شوې ”اچونه
 ). په روغتونونو آې بستر و

 
 :وړانديزونه

 
 لت له پلوه د ښځو په وآاو د نارينه  هڅو ته لومړيتوب ورآړي چې د ټاآنو خپلواك آميسيون بايد هغو

 .، په ځانګړې توګه په آليوالو سيمو آېه خبره دهدا اوس هم بيخي عام. چونې مخه ونيسي اد راى
  د ټاآنو د چارواآو له پلوه به د ټاآنو خپلواك آميسيون بايد په ښكاره توګه داسې پيغامونه واستوي چې

د ټاآنو د هغو چارواآو د نه ګمارلو پاليسي  )٨(.څ ډول قصدي بد عمل ونه زغمل شيپه ټاآنو آې هي
آه چيرې يې اړتيا . چې مخكې يې د ټاآنو په ځايونو آې بدې آړنې ترسره آړيبايد دوام ومومي 

 .وي، محاآمه آول هم بايد صورت ومومي
 

  ده يا معيوب نه دي خو ړانهغو رايه ورآوونكو ته بايد د مرستې واضح آړنالرې وضع شي چې
پوهۍ آچه په له په عامه توګه رابرسيره شوه ځكه چې په هيواد آې د نائدا مس. مرستې ته اړتيا لري

نو په هغه صورت آې آه خلك د راى اچونې په پروسه سم پوه نه وي . ځانګړې توګه ډيره ستره ده
 .  ته اړتيا ولرييو انډول له محرميت سره يېد راالرښوونې به 

 
 “ پلي شي، په ځانګړې  پروګرامونه بايد په راتلونكو ټاآنو آې ”اچوونېد رايې د ځانګړو اړتياوو

 او يا په هغو ټاآنيزو حوزو آې وظيفه اجراء توګه هغه رايه اچوونكي چې په روغتون آې بستر دي
 .دينومونه ثبت دوئ د آوي چيرې چې 

 
 رنه او جدول جوړوليرايې شم  .ط
 

او د دغه شرط له آبله چې ، رنۍي سترو راى پاڼو، مرآزي راى شمدجدول جوړولو پروسه رنه او د يرايى شم
ترجيحات په راز آې وساتل ټولنو د رايې اچولو د سره ګډې شي ترڅو رنې څخه د مخه يراى پاڼې بايد له شم

آړه چې  زمينه چمتو دارنې يپه واليتي آچه راى شم .آړهپه ځانګړې توګه پيچلې رنې پروسه يد شم ،شي
 ترڅو د رايو آارآوونكي، الډيره ساحه او وخت، د راى اچولو د ځايونو په نښه آولخاص روزل شوې 

پروسه سسته رنې يخو دې په ښكاره ډول د شم. استعمال آړل شيمحرميت وساتل شي او په لوړه آچه څارنه 
 . آړه او د پايلو اعالن يې وځنډولو

 
 
 
 

_________________________ 
 
 چيرې د يو داسې آس يا ډلۍ خونديتوب په خطر آې وي  چې د شكايتونو په پروسه آې دخيل دي نو د اړتيا په صورت آه ٨

 .آې يې نومونه يا نور مشخص معلومات ليرې آيدالى شي
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 :وړانديزونه
 

  رايۍ د . رل شييدا سمه پريكړه وه چې په واليتي مرآزونو آې راى وشمدغو ټاآنو ته په آتو سره
رل د غوښتنې وړ آار دى خو يوازې هغه وخت آه امنيت په ځاى يپه ځايونو آې د رايو شم ېاچون

اغيزمن شفافيت او داسې يو چاپيريال موجود وي چې له غير او همداراز ټاآنيزې سيالۍ، وي، 
له واليت څخه په ټيټه آچه هم رنه يد يو موقت ګام په حيث، رايې شم. ضروري فشار څخه آزاد وي

د نفوسو، (پر بنسټ وټاآل شي يدالى شي چې د واليت په آچه مرآزونه د ځائي اړتياو ترسره آ
 ).ونوورو بنسټپر نلوژيستيك او 

 
  د . يل شته بايد له ټولو زياته روزنه ورآړرنې آارآوونكي يمعلوماتو اخيستونكي او رايې شمد

به تجرهغه ترڅو د ټاآنو په حيث ګماريدالى شي رنې د آارآوونكو يعامه پوهاوي آارآوونكي د شم
 . يې زياته شي چې دوئ د خپل آار په وخت ترالسه آړې ده

 
  الډير بايد  په اهميت ولوب حساد هغوئ دنااستعمال شويو راى پاڼو په راټولولو او د ټاآنو په ورځ د

او د رايې نااستعمال شوې او ضايع شوې رايې پاڼې (د ټاآنو ټول حساس مواد . شيو ټينګار
 .بايد د رايې اچوونې د موادو له رارسيدو سره سم حساب آړل شي) و ليستونهاچوونك

 
  هر ډول ټاآنې په آافي اندازه اضافه رايې پاڼو به پيليدو مخكې  آال آې د نوې نومليكنې له ٢٠٠٩په

ګامونو ته لومړيتوب وړ پام د ټاآنو خپلواك آميسيون بيا هم د بايد حاالتو آې پداسې . ته اړتيا ولري
  . ي ترڅو د رايې پاڼو ساتنه او حساب ورآول يقيني آړيورآړ

  

  اختالف د د رنه آې يپه بيا شمآارآوونكو له الرې آيدالى شي تجربه لرونكوښه د راى اچوونې د 
په ځانګړې ). د راى اچونې په هر ځاى آې راى پاڼې ١٠ - ⁄+ اوس مهال . ( توپير راآم آړيرايو

ډيره وي چې په لومړي سر آې ره له هغو رايو څخه يشويو رايو شمرل يې د بيا شمتوګه آه چير
  .  واوسيتوپير بايد محدودخپرې شوې وي نو 

 
 پلې آړل شي او يا په به بشپړ ډول جدي توګه په  يارلو آړنالره دې يمد بې مهره رايې پاڼو د نه ش

 .ودرول شي
 

  پر تباري آيدو عد ااى پاڼې د يوې رښكاره وخت ورآړل شي چې څارونكو او استازو ته بايد
 .رنې غوښتته وآړيياو د بيا له سره شمپريكړې نيوآه وآړي 

 
 تشهير آړل شي منځته راوړل شي او رنې ښه د مخه يد صندقونو د قرنطين آړنالره بايد له راى شم

 . پوهاوى ترالسه آړيترڅو استازي او څارونكي يې په اړه ښه 
 
 آانديدان او سياسي ګوندونه .ع
 
.  نوى انكشاف پيل آړىډيرۍ له دوئ څخه. راجستر شوي ديګوندونه  سياسي ٧٨س مهال په افغانستان آې او
ې پخوا په ويجاړولو آواد يځكه داسې انګيرل آيږي چې ګوندونو د ه وګړي په سياسي ګوندونو باور نلري ډير

يوازې د قوي سياسي ګوندونو له ي يوه قوي پارلماني ديموآراس په دې باور دي چې خو بيا هم ډير. رول درلود
، دعوا درلودهغړيتوب د د يو سياسي ګوند  %١٢يوازې  آانديدانو څخه ۵،٨٠٠له . الرې منځته راتالى شي

 د د ټاآنو . پاڼه آې انعكاس ورآړل شي ته دې په رايېنوموړېقواعد اجازه نه ورآوي چې خو سره له دې هم 
سياسي ګوندونو له الرې په  د ډيرى وخت(ات بهير يوه ننګونه وه د معلومادارې او ډيرو آانديدانو تر منځ 

په ټوله آې له د ټاآنو تر ورځې ګوندونو د استازو شميره يدانو او دد رسمي آان). نورو حدودو آې اداره آيدل
له امله ر يد دغه ستر شمبار آيښود او دروند په ټاآنيزې ادارې رې يآه څه هم دې شم. ډير و څخه ٢٠٠،٠٠٠

په  خو رامنځته آړهم ى  والمغشوشمرآزونو آې په رنې ي شمرايې اچونې په ځينو ځايونو او رايېد ې ي
 . د ټاآنو روڼتيا زياته آړهاساسي توګه يې 
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 :وړانديزونه
 

  بايد دا امتياز له ځان سره آزاد آانديدان .  پاڼه آې په ګوته شيو آانديد ګوندي تړاو بايد په رايېيد
 .په موخه سمبول استعمال آړيير ولري چې د توپ

 
  د نو ونيول شي يې د وتلو مخه آوټه او شلخي آانديدان محدود آړل شي يا په ستره آچه ترڅو

د آانديدانو د نومليكنې له پروسې  معلومات واضح او عامآانديدانو د رول او مسـئوليتونو په اړه دې 
 . د مخه خلكو ته وړاندې آړل شيډير 

 
  دومره آافي معلومات ورآړي چې له مخې د نومليكنې په وخت موجود واوسي ترڅو آانديدان بايد

 له دۍ سره به په مهمو . تماس ونيسيسانۍآيې د ټاآنو آارآوونكي وآړاى شي له دوئ سره په 
 د ټاآنو له و معلوماتو انتقالولسې نورد شكايتونو ميكانزم، د قواعد بدلون او داموضوعګانو لكه 
په اړه هم يو څه معلومات دريځ دوئ د د بايد څخه دوئ له . شيسان آن څخه دوئ ته خپلواك آميسيو

د معلوماتو او ګټې به په يوه بڼه د راى اچوونكو وغوښتل شي چې د ټاآنو د خپلواك آميسيون له پلوه 
 . نشر شي او لپاره چاپ

 
  غونډو ته ادامه پراختيا په موخه ټاآنو د آانديدانو سره د ګوندونو او له لواك آميسيون بايد پخد ټاآنو

ه رخبرې اترې ترس ګوندونه او آانديدان په منظم ډول ،ورآړي چې له مخې يې د ټاآنو چارواآي
 .آوي

 
 رنې په هر يى اچونې او شمخو د را. د هيڅ ډول حد ونه ټاآل شيپه ټاآلو بايرې يد استازو د شم

آه سياسي نظام د ګوند په سر  .رول آړل شيآنتره يد هر آانديد په سر د استازو شممرآز آې بايد 
بايد په د استازو روزنه . به ډيره راآمه شيره يې شمى نه تصور آيدونكاوسند استازو جوړ شي نو 

پاره بد سلوك لاستازو د هغوئ د په شخصي توګه د به ګوندونه يا آانديدان . لومړيتوب آې واوسي
 . ګرم ګڼل آيږي

 
  ګوندونو او آانديدانو پراختياپه اوږد مهال آې د سياسي .ف
 

 :وړانديزونه
 

  په ځانګړې توګه ويبايد په راتلونكو آلونو آې ستر لومړيتوب د سياسي ګوندو او آانديدانو پراختيا ،
 :واوسيپه الندې ساحو يې تمرآز 

 
o د ګوند جوړښت او سازمان 
o په اپوزيسيون آې د ګوندونو او ناآامو آانديدانو رول 
o د جندر مسئلې 
o رلمان او د حكومت جوړښتپا 
o د پاليسيو او دريځونو جوړول 
o مالي ريكارد ساتل او 
o د رسنيو په ګډون( آار ]تقويتی[انکشافی ارتباطي او ا( 

 
  بايد اسان او پروسه . بيا ارزيابي آړيقوانين  اوسنيپارلمان بايد د ګوندونو د ثبت د آړنالرې په اړه

لوى والى او  آافي ګوندونهثبت شوي يقيني آړي چې بې پرې ثبت ته الر هواره آړي او هم بايد 
 .سازماني وړتيا لري

 
  چې هر په روزنه او ظرفيت لوړولو آې په ځانګړې توګه مرسته وشيله هغو ګوندونو سره بايد 

مساوات ته وده ورآوي، لكه څنګه يې چې د افغانستان په اساسي قانون آې يادونه جندر د نژاد او 
ټولو نژادي طبقو او اقوامو د شي چې ته وهڅول دې د ګوندونه او آانديدان همداراز باي. شوې ده

 .مالتړ له ځان سره ولري
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  داسې مرآزونه  ښايی، ی په  موخهمرستد د آم نفوذ يا د نوې پراختيا په حالت آې له ګوندونو سره
ماشينونه، د  وآوالى شي د آمپيوټراو فوتوآاپي آانديدانزاد آګوندونه او جوړ آړل شي چيرې چې 

يو آتابتون هم په دې موخه . مواد استعمال آړيغونډو او روزنې ساحې او د عامه پوهاوي 
 .  مواد ولريشفاهيليكلي او  او د ګوندونو په مسئلو سي، حكومتدارۍپه سياجوړيدالى شي چې 

 
 قانونه وسله شامل آړي چې له نا  دالو مسئوليتونو آېپټول آانديدان او د ګوندونو روزنه بايد په خ

ګوندونه . آولو د پروسې مالتړ وآړيډلو څخه ځانونه جال آړي او په بشپړ ډول د بې وسلې والو 
چې تر اوسه آانديدانو د ارزونې مسئوليت په غاړه واخلي هغو بايد وهڅول شي چې په داخلي توګه د 

 . ؤ درلودخطرناآو جرمونو سره تړا آې له په تيرو وختونويې اړيكې لري او يا ډول دا 
 

  ي چې د سياسي ګوندونو ترمنځ سخت تاوتريخوالي تاريخ آې داسې وختونه راغلنږدې په د افغانستان
پر  روزنه او سياسي خبرې اترې بايد .او په سياست آې به زورور هرڅه ترالسه آولپيدا شوى 

 تمرآز رول همپه ولسواآۍ آې د وفادار اپوزيسيون په اساسي ونډې اخيستنې، د ماتې په منلو او 
 .وآړي

 
 آمپاين .ق
 

وې خو په نورو آې فرصتونه محدود و او آمپاين خاموش ژوندى ځينې ساحې . چاپيريال توپير درلودد آمپاين 
له . ليدل کيدلنه موقف پکی دريځ او ګروپی کوم او ترډيره حده يې په عمومي توګه دا په اشخاصو والړ و . و

په ځانګړې توګه په آليوالو . موجود ويپكې زاد آانديدان آر ي چې ستر شمټاآنو همداسې تمه آيدالى شيداسې 
د امنيت انديښنو آمپاين . يا قومي مشرانو له الرې پرمخ تلودوديز ډول تماسونو له الرې په سيمو آې آمپاين د 

 .  او په ځانګړې توګه په ځينو غير ښاري سيمو آېپر ښځو باندېمخصوصًا محدود آړى و، 
 

بايد دولتي چې يو څه اغيزه آړې وه  حكم دېد ولسمشر .  آانديدان د آمپاين له حدونو تير شوي ورييو شم
خو بيا هم د دولتي مقامونو او منابعو د غلط استعمال ډير تورونه . آارآوونكي په جدي توګه بې پلوي اوسي

 .  نااهل اعالن آړلانديدانتنه آ) ٩(پر بنسټ د ټاآنو د شكايتونو آميسيون د دا ډول شكايتونو . موجود و
 

 :وړانديزونه
 

  امنيت او د تګ د عامو خلكو او په تيره بيا د ښځو عمومي او پراخه هڅې بايد ترسره شي ترڅو
 . به په راتلونكو آې د ټاآنو لپاره چاپيريال ښه آړيدا ډول آړنې . زادي ښه شيآراتګ 

 
  خپلواك  د ټاآنوونه مالي حسابل وروستيشرط آيښودل شي ترڅو خپو بايد  او آانديدانګوندونوپر 

د ټولو . له پلوه يې آره آتنه وشيدا راپورونه بايد خپاره شي او د عامو خلكو . آميسيون ته وسپاري
 . يشد لګښتونو ترټولو زيات حد معلوم آمپاين د بسپنې او بايد آانديدانو د مختلفو ټاآنيزو منډو لپاره 

 
 پلي آړل شيال ډول عروڼ اصول وضع او په فپه اړه بايد ه استفادې د دولتي مقام او منابعو د ناوړ . 

 
  آمپاين د هغو آانديدانو ته لږ تر لږه فكر وآړي چې پداسې پروګرامونو بسپنه آوونكي آوالى شي

 ورکولمواد ترحده پوری يو معلوم قيمت د د هر آانديد لپاره . چې توان يې نلريمواد ورآړي 
، نوسپيكرود تبليغاتي پاڼو، چاپ شويو موادو، الايد ووائي چې دغه مواد آانديدان ب(آيدالى شي 
 ).  شيانو په بڼه غواړي يا نوروبنيانونو او

 
  وآړي چې څه ډول آانديدانو يا ګوندونو ته دا د ټاآنو خپلواك آميسيون بايد په هغو الرو چارو غور

او د موضوعګانو . توګه خپاره آړي په لنډه ناليكلي مواداو ل دريځ پ چمتو آړي چې خوېآسانتيا
تلويزوني او راديويي رسنيو له  مجلسونه او په ژوندى بڼه دمباحثو او  د مقامونو پرسر بحث ته بايد

 . يرآړالرې وده و
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 روزنهد رايې اچونې پوهاوي او مدني  .ك
 

شاوخوا (منابع د پام وړ سربيره پر دې چې نورې ادارې هم پدې آار بوختې وې، د ټاآنو د تنظيم ګډ دفتر هم 
رايه اچوونكو له پداسې حال آې چې دا . او عامه روزنه ولګولپه مدني پوهاوي )  ميلونه امريكائي ډالر٢٠

ه چې دا پروګرام په آافي اندازه تر لرې ځايونو پورې نوه خو سره له دې هم دا نيوآه وه سره يوه ښكاره ژمنه 
 .الى شيآموپايلې چې دا هم تر يو حده رسيدالى دى 

 
 :وړانديزونه

 
 يوازې له ټاآنو د مخه موده په ساده توګه نه داچې ( واوسي عامه پوهاوى بايد يوه دوام لرونكې پروژه

 ). فعال ويآې 
 

  تمرآز وآړي چې د ټاآنو پر عامه پوهاوى بايد په ځانګړې توګه په آليوالو ساحو او داسې ساحو
 دي دا ې داسې ډلې چې تاوانونه يې ليدليآوچيان او نورښځې، . مهال يې ستونزمن چاپيريال درلود

 .  ته اړتيا لريونوډول خاصو پروګرام
 

  د بيلګې په توګه ( د يو لړ همګټو الس رسى واوسي د عامه پوهاوي روزنې او منابعو ته بايد
واليتي شوراګانې، د رسنيو استازي، د مكتب او معارف ځوانان، د ټولنې مشران، ماليان، 

 ). او د مدني ټولنو سازمانونهونكي، صحي آارآوونكي، آارآو
 

  د . توجه وشيبايد ځانګړې هغوئ ته ثانوي مكتبونو آې دي،  په ځانګړې توګه هغه چې په –ځوانان
هراړخيزه له مالي پلوه اوپه له پالنونو بايد له خوا په مكتبونو آې د عامه پوهاوي معارف وزارت 

   .  وشيمالتړتوګه 
 

 حساب ورآولو، اجرايوې او عدليې د رول د مقننې، ،د قدرت د ويش بايد زده آړېوهاوي د عامه پ ،
 . ټاآنو، ديموآراتيكو آړنو او د ښځو د رول په اړه واوسي

 
  آار ې تجربې پر بنسټلپخد  بايد  آې تجربه لريښوونوهغه نادولتي موسسې چې د عامه پوهاوي په 

 .)طميناني ويپدې شرط چې آار يې ا(ته ادامه ورآړي 
 

  هغوئ ته بايد د په رسولو بوختې د خدمتونو د هغه ټولۍ نادولتي موسسې چې د عامه پوهاوي ،
چې ترڅو يقيني شي بشپړې څارنې ته اړتيا ده . ظرفيت د لوړولو په موخه روزنه ورآړل شي

 . خدمتونه په سمه او اغيزمنه توګه رسيدلي دي
 

  راديو، ، ونود بيلګې په توګه د مذهبي جوړښت(ادامه ورآړل شي ته بايد لولوااستعممجمعو د د وسيلو
بايد مخامخ آار ترسره شي چې په عميق ډول وي او د خلكو په ).  او داسې نورغيرآاغذي بنسټونو

ښځې سره اضافي هڅې بايد ترسره شي ترڅو غونډې جوړې شي چې په هغې آې . خپله ژبه وي
د بيلګې په (اړونده وساتل شي راز، پيغامونه بايد ساده او همدا. يوځاى شي او معلومات ترالسه آړي

ټولنې ته ګټه ورسيږي، څه ډول خپل  حكومت يو حساب ورآوونكي  دالى شيتوګه څه ډول آيد
 ). استازې استعمال آړي او داسې نور

 
  اچوونكورايېله ټاآنو وروسته د راى اچوونكو سروې ترسره آيدالى شي ترڅو ارزونه وشي چې  

بايد ، او هم ته اړتيا لريآومو نورو آوم معلومات دوئ لري او ، پيغامونه له آومه ترالسه آويخپل 
 آې د مدني او په راتلونكېدا ډول معلومات . د معلوماتو د پيژندلو لپاره مناسب وسايل په ګوته شي

 .  د آار لپاره اساس ګڼل آيدالى شيرايې اچوونكو د روزنې
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 رسنى . ل
 

آنترول او په وړولو امر آوي ترڅو د ټاآنو په موده آې رسنى جد ټاآنو د رسنيو د آميسيون د  انوند ټاآنو ق
د رسنيو له تاآنيز آميسيون څخه د آانديدانو په مرسته د اعالنونو همداراز . اړه يې د شكايتونو ارزونه وآړي

 آانديدانو له %۵٣شاوخوا ).  شوى وډول وړيا وخت ورآړل ټولو آانديدانو ته په محدود(اداره هم ترسره شوه 
په تړاؤ آم په رسنيو آې له ټاآنو سره  ښكاريدله چې په عمومي توګه داسې. ټه پورته آړهدغه فرصت څخه ګ

 ). له پوهاوي څخهپرته له تجارتي اعالنونو او د رايې اچوونكو  (مضامين چاپ آيدلمعلومات او 

 :وړانديزونه

 پوښښ په اړه ه چيانو ته په شخصي او دولتي رسنيو آې د ټاآنو د ژورناليستانو، مديرانو او ادار
 . ووينيروزنه بايد اضافهد افغانستان راديو او ملي تلويزيون . روزنه او منابع ورآړي

  د رسنيو پوښښ، قانون ماتونه، او جزا د ټاآنو او رسنيو په قوانينو آې بايد له ټاآنو سره په تړاؤ
 . ورآول واضح آړل شي

  دغه اداره د غږيز او . بايد مرسته ورسول شييو نوي او خپلواآې جوړې شوې ادارې ته رسند
پاملرنه ورته  ترڅو په رسنيو آې معيارونو ته وده ورآړل شي او ي رسنيو ذمه په غاړه لريتصوير
 ).  پوښښ هم شامل دى د رسنيوټاآنو سره په تړاؤچې پدې آې له (وشي 

  سوداګريزو اعالنونو آانديدانو ته د  معلوماتو په چمتو آولو سره واضحد له مخكې او په ساده بڼه
 . شيآيدالى هم آسانه نوره طرحه 

  ادامه ومومي چيرې چې د راديو يا په هغو سيمو کی په دوام لرونكي توګه رسنيو پراختيا بايد د
 . نشتهنشراتی فعاليت تلويزيون 

 ځايې څارنه .م

دى او پدې وروستيو آې د د څارنې ترټولو ستر سازمان ، چې )فيفا(آنو بنياد عادالنه ټاد افغانستان د آزادو او 
 څارونكي په ٧۴٠٠د ټاآنو په ورځ يې د فيفا اداره وائي چې . مدني ټولنو له مجموعې څخه منځته راغلى

 نورې ځائي .)د پام وړ زېاتوالي راغلي ود ولسمشرۍ د ټاآنو په پرتله  ( ولسواليو آې ګمارلي و۶۵%
هماغو د ټاآنو په ورځ په په څير د څارونكو د فيفا او په عمومي توګه يې وې ډيرې وړې رونكې ډلې څا

 . آې آار آولواحو جغرافيائي س

 :وړانديزونه

  ته خپلو مرستو سره و سازمانونو دنورو عالقه منله ې په څارنه آ ټاآنو دله فيفا او بايد بسپنه آوونكي
له فيفا او . هم بايد په فعاله توګه مرسته وشيزماني پراختيا سره او ساتخنيكي وړتيا له . ه ورآړيادام

 د ولسي د بيلګې په توګه(نور اړخونه هم وڅاري نورو څخه بايد مالتړ وشي ترڅو د حكومتدارى 
 ). آار آولجرګې او واليتي شوراګانو 

  آې ټولو ولسواليو ته اآنو په راتلونكو آې په ټيقيني آړي چېآار وآړي ترڅو ټول آارآوونكي بايد 
 . څارنه غزول شوې ده

  د دا چې  اوهم و په ګمارنه تاآيد وآړيخلكد څخه تول پرګڼو بايد د ټولنې له ځائي څارونكې ډلې
 .  څارونكو مالتړ وآړيښځينه

  سيمه  وشي ترڅو په نورو هيوادونو، همدېبايد وهڅول شي او مالتړ ورڅخهافغاني څارونكې ډلې 
پدې آې مطالعاتي . سره په تماس آې شيرونكو څاځايونو آې له وړاندې په خه هم او حتي له هغې څ

 . له نورو ماموريتو سره تماس نيول راتالى شيد څارنې بهر آې فرصتونه او په 
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 مدني ټولنې .ن  

ډيرى د دى له ډلې څخه ( موجودې دي  سازمانونهمدني ټولنېد  غير انتفاعي، غيرسياسي ٢٠٠٠ شاوخوا
چې  (معې دي لكه د افغاني مدني ټولنو مج الندې راټولې شوځينې له دوئ څخه د يو چتر). تحاديې ديمسلكي ا

 پراخه اجندا لري او د چېد افغان ملي هماهنګۍ اداره ، )د ولسواآۍ اصولو او ونډې اخيستنې ته وده ورآوي
 ). چې په عام ژوند آې د ښځو ونډې ته وده ورآوي(افغاني ښځو شبكه 

 :هونوړانديز

  د بيلګې په توګه (رې  رسولو الدمرستو د تخنيكي بسپنه آوونكي بايد له افغاني مدني ټولنو سره
افغاني په (له الرې  او د مدني ټولنو د اهميت په اړه د پوهاوي د لوړوالي )سيمينارونه او ورآشاپونه

هيواد هغه سيمه په ه ځانګړې توګه د پ بايد  مرستې.ادامه ورآړيل مالتړ ته يخ ) همآېچارواآو 
 .رې چې د مدني ټولنو آړنې آمزورې دييچنښه آړي 

  قوانين تعديل آړي، يعني د ماعي او نادولتي سازمانونو د ثبت په اړه موجوده اجتافغان حكومت بايد د
 او يو واحد قانون ورڅخه ارو د ثبت لپاره قوانين سره يوځاىغيرسياسي ادنادولتي او غير انتفاعي، 

د بيلګې په توګه (قي ورګرځول شي طپروسه بايد منلي چد ثبتولو او راپور ورآولو د پي. جوړ آړي
 له زحمت ډآه همداراز اوسنۍ). ټول درخواستونه بايد يوازې يوې اجرائيوي ادارې ته وسپارل شي

تصويب  د ترالسه آولو لپاره ېپروژوړانديز شوې د هرې له مخې يې  چې وآتل شيبيا د باي پروسه
 . شرط دى

  اوسي چې پروژې او نورې په اوږد مهال آې بايد موخه داسې ونړيواله مرسته بايد دوام ومومي خو
 . له بهرنۍ مرستې پرته په ځان تكيه پيدا آړيبايد ادارې 

 

 د پارلمان نوي غړي .و 

ټاآل د نويو رګې او مشرانو جرګې جره پروګرامونه په پام آې نيول شوي چې د ولسي يداسې بې شم
زيربناؤ  ته ګټورې مشورې ورآول، د  وآيالنو او آارآوونكوآې روزنه،پدې . غړو ظرفيتونه لوړ آړيوشوي

يو څو ظاهري خو د تعمير مخه پاآه او رنګ او روغن شي تردې چې حتي مرسته او جوړول او بوديجه ئي 
سې هيڅ ډول هراړخيزه واليتي شوراګانو لپاره دانويو انديښنې شته چې ويل آيږي د عامې داسې . خالوې شته
 .  په پام آې ندي نيول شويپروګرامونه

 :وونكو عاجلې مرستې بايد په الندې ډول واوسيله همدې آبله د مرسته آ

o  او. ډول پلي شييو هماهنګ پالن شوي پروګرامونه بايد په د ملي پارلمان لپاره 

o جوړ شيد واليتي شوراګانو د غړو د مالتړ په موخه هم بايد چټك پروګرامونه .  

 :وړانديزونه

  عام لګښتونه او د ظرفيتونو ارزونه بايد وشي لكه زيربنا، اړتياؤ  لومړيتوب د دد واليتي شوراګانو
 .لوړتيا

  به ترډيره يا په بشپړ ډول نالوستي غړيځينې پروګرامونه بايد دا هم په پام آې ونيسي چې د پارلمان 
له د لومړيتوب روزنه بايد . ل شي چې اړتيا ورته لريپه هغو الزم وګرځود سواد زده آړه بايد . وي

 . لږترلږه يوه نړيواله ژبه هم الزمي وګڼل شيرسمي ژبو څخه په يوې آې ورآړل شي او همدا راز 

 لپاره هم و ډلو او نورود، نادولتي موسسو، د عالقه منپه پارلماني مالتړ آې بايد د ژورناليستانو 
ږي چې له پارلمان او د پارلمان له غړو سره څه ډول آار وآړي پروګرامونه شامل وي ترڅو وپوهي

 ).آمپاين آول او داسې نورڅخه راپور ورآول، پارلمان لكه له (
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 ښځې او ټاآنيزه پروسه . ۴

 داسې تمه آيږي .رګې او واليتي شوراګانو آې د ښځو لپاره بيلې شوې دي آرسۍ په ولسي ج%٢۵لږترلږه 
آرسۍ م توپير سره په آد رايو نې ښځينه آانديدانې له خپلو نارينه سياالنو څخه به ځيچې ددې په پايله آې 

په ګرځيدو راګرځيدو  يې اضافه مشكالت درلودل چې پدې آې %١٠په ښځينه آانديدانو آې . وګټي
د ، او )د بيلګې په توګه قومي شبكې او جوماتونه(او ساحې ته آم الس رسى محدوديتونه، د آمپاين منابعو 

، له %١٨(ر يپه غيرمتناسب ډول د ښځينه آانديدانو ستر شم. عمومي تبعيضنو پاريدلو بريدونو په ګډون ځي
په دريو واليتونو آې د ښځو د ځانګړې شويو آرسيو .  له آانديداتورى څخه تيرې شولې) تنه۵٠ څخه ٢٨۶
 . ښځې نه وېر يشمآافي په لپاره 

د ولسمشرۍ له ټاآنو سره په پرتله چې هغه  %۴۴(لى راغلي و د ښځينه رايه اچوونكو په ثبت آې لږ زياتوا
د نومليكنې په پروسه آې د دراماتيك خو داسې انديښنه شته چې د ښځينه رايې اچوونكو ).  سلنه و۴١.۵وخت

ښځې  %١۵شاوخوا له رسمي څارونكو او استازو له ډلې څخه . ښائي جعلي رايه اچونه ويزياتوالي موخه 
پاره په غير د منځته راوړلو لضروري روڼتيا  اچولو په ځايونو آې د نا چې د ښځو د رايېې، يانې پدې ماو

په (د وآالت د رايې اچولو په مسلسل ډول راپورونه راتلل . متناسب ډول په آمه آچه تر بوښښ الندې راغلل
 ښځو په ټاآنو آې د سره په ځينو ځايونو آې له دې). ولېچځانګړې توګه چې نارينه و د ښځو په ځاى رايې ا

 . ګډون تر پوښتنې الندې راوستپه ستره آچه 

 :وړانديزونه

  و دوئ په سياسي سيستم آۍ له نارينه د ښځو سهميه بايد تر هغه پورې ادامه ومومي ترآومه چې
يا له دۍ پورته، بايد د سهميه، آه په همدې آچه وي .  رسۍ نه وي ترالسه آړىسره مساوي الس

 .  هره آچه پلى شيټاآل شوي حكومت په

 جندرپه مسئلو معلومات نوموړې څانګه د .  وساتي”جندر څانګه“لواك آميسيون بايد د پد ټاآنو خ
 ترمنځ د  او ښځينه رايه ورآوونكو، آانديدانو، آارآوونكو، استازو او څارونكوورآوي او د نارينه

هنګ هماروزنې د يو  د  آوالى شي، همدارازد جندر څانګه. فرصتونو مساوات ته وده ورآوي
 .بويرول ولو) صوتي او تصويري(ونو تبليغاتي آارښځو لپاره د غونډو د جوړونكي او آوونكي، د 

  منابع په آار واچوي آچه پر ښځينه آارآوونكو د ټاآنوخپلواك آميسيون بايد د آميسيون په هره . 

 ترڅو  (نه الزمي وګرځويورآولو په آارتونو عكسورايې د ښځو د بايد لواك آميسيون پد ټاآنو خ
ښځو د يوازې دا آار بايد ). نارينه و ته هغه فرصتونه آم آړل شي چې د ښځو په ځاى رايې واچوي

 . په نومليكنه ترسره شيله الرې د ښځو 

  ددې . د وآالت رايې اچونې په وړاندې خپلې هڅې نورې ګړندۍ آړيد ټاآنو خپلواك آميسيون بايد
هغو آارآوونكو ته روزنه او څارنه زياته آړي او  آارآوونكو  دوآړي،لپاره بايد عام اعالنونه 

 . رايې اچوي يا په هغې آې الس لريورآړي چې په وآالت ګانې سزا

  ډيرې  بايد په يو پياوړي رول، )او په ځانګړې توګه د هغه واليتي رياستونه( د ښځو چارو وزارت
 نورو ادارو، نادولتي دايد د حكومت نوموړى وزارت ب.  شيالپسې غښتلى روزنې او منابعو

د ښځو چارې ارتباط وسيله واوسي ترڅو په ملي او ځائي آچه د لوبغاړو، او مذهبي رهبرانو ترمنځ 
د وزارت په واليتي ). په عمومي او ځانګړې توګه د ټاآنو لپاره(او د جنډر مساوات ته وده ورآړي 

د لومړيتوب په ابتكارونو . ته اړتيا لريمالتړ و ډير ځانګړۍ توګه فعاله واوسي اآچه دفترونه بايد په 
 پوهاوي پراختيا او عامه  حقوقي دوونه او روزنه،ښاضافه امنيت، د سفر او غونډو اسانتياوې، آې 

 . پوهاوى شامل دي

  و ډلو په جوړولو غور وآړي ترڅو نظرونه سره د خپلدننه پارلمان د بايد د پارلمان ښځينه غړي
 . چارو او د جنډر مساوات ته وده ورآړيښځو د د  او شريك آړي
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  پدې آې . مختلف پروګرامونه جوړ آړل شيښځينه غړو لپاره د په ملي او واليتي آچه بايد د پارلمان
د ښوونې مرستې، د پارلماني مهارتونو روزنه، د عمومي مهارتونو پروګرامونه لكه عامې ويناوې، 

ترڅو خپلو ټاآنيزو حوزو ته (انو پالنه او د فعاليت مرستې لكه د آوچنياو نور ځانګړي پروګرامونه 
د نړۍ د نورو پارلمانونو د ښځينه د افغانستان د پارلمان ښځينه آارآوونكې آيدالى شي ). ورسيږي

 . آارآوونكو سره اړيكې پيدا آړي

 ساوات او د د مپه پارلمان آې  وويني او په ځانګړې توګه بايد د پارلمان نارينه غړي هم بايد روزنه
 غړي بايد وهڅول شي چې د ښځو سياسي ښځينه او نارينهد پارلمان . په حساسيتونو پوه شيجنډر 

 . له ګرځښت او رسنيو له الرې آيدالى شيدا آار د بيانيو .  ورآولو آې فعال واوسيپه ودېونډې ته 

 آانديدانو له ټاآنو وروسته  ترڅو د برياليو او ناآامو ښځينهپوه مناسبه نادولتي موسسه بايد وساتل شي 
آليوالو سيمو له .  او له ښځينه آانديدانو سره د مرستې په موخه وړانديزونه وآړيارزونه وآړي

د دا به په ځانګړې توګه . اضافه مرسته وشي په موخه بايدودې ورآولو  ته د توڅخه ښځينه آانديدا
 ون هم له همدې ځاېآانديدابه  چيرې چې ټيټې آچې د ولسواليو او ښارواليو د ټاآنو لپاره مهمه وي

 . څخه وي

 “ترڅو د پارلمان، واليتي شوراګانو،   ترعنوان الندې غونډې بايد جوړۍ شي”ښځې په سياست آې
 . لپاره وړانديزونه راټول آړل شينه آوونكو پسياسي رهبرانو او ګوندونو، مدني ټولنو او بس

  د رايه اچوونكو، آانديدانو، د ښځينه استازو ممكنه  د ښځو دله سياسي ګوندونو او آانديدانو سره
ښځينه رايه اچوونكو ته د الس رسي پر مارنې او مالتړ په اړتيا، د وآالت رايو د ناقانونه آيدلو او ګ

 . بايد په ګډه آار وآړل شياهميت 

  شي ترڅو بيا له سره وآتلبايد د ښځو او نادولتي موسسو په سال مشوره د عامه پوهاوي پروګرامونه 
په محافظه د الس رسى او معلوماتو د رسولو ستراتيژي ښه آړل شي، په ځانګړې توګه ښځو ته 

 . آارو سيمو آې

  د ټولنې له مشرانو او مذهبي رهبرانو سره په ګډه ترسره شي چې په سياست بايد د پوهاوي روان آار
ايد وهڅول شي چې په سياست په ځانګړې توګه نارينه ب. له ښځو مالتړ وشي او وده ورآړل شيآې 

ځكه چې دا د ښځو د فعاليتونو په وړاندې ترټولو ستر خنډ بلل (آې د ښځو ونډې ته وده ورآړي 
 ). آيږي
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 ره پريکړهي شم۶٨۶
 افغانستان ته د ټاکنو مالتړ ټيم

 
 دايمي شورا،

 
 ډاکټر عبداهللا په پام کې بايد ونيول شی چې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د بهرنيو چارو وزير،

ټه يو ي ن٢۶ کال د نوامبر به ٢٠٠۴ ته د رئيس) OSCE(عبداهللا د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان 
ته بلنه ورکړل شوه چې په افغانستان ) OSCE(خط يوړ چې پکې د اروپا د امنيت او همکارۍ سازمان 

 کې د ملي او واليتي شوراګانو له ټاکنو څخه نظارت وکړي،
 

، ښاغلي بسم رئيس رجوع ورکول کيږي چې په دغه بلنه کې د ټاکنو د تنظيم د ګډې ادارې همداراز
، ډاکټر ديمتريج روپيل، څخه په رئيسله ) OSCE(اهللا بسمل، هم د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان 

 د امنيت او ، وغوښتل چې په افغانستان کې د ملي او واليتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د اروپا٢٠٠۵ جون ۶
 .يوه ډله د څارنې لپاره ورواستوي) OSCE(همکارۍ د سازمان 

 
د د ټاکنو د مالتړ او  هد جمهوري موسسو او بشري حقونو ادار/اروپا د امنيت او همکارۍ سازماند 

 کال د ٢٠٠۵ د اکتشافی ماموريت موندنې بايد په پام کې ونيول شي چې د )OSCE/ODIHR EST(ټيم 
  ټې پورې يې له افغانستان څخه په ليدنه کې ترالسه کړې وې،ي ن١ څخه د جون تر ټېي ن٢۶مې له 

 
په پام کې بايد ونيول شي چې افغانستان د ټاکنو لپاره د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان  

)OSCE (،ملګری دی چې دغه سازمان په همسايه سيمو هم مهمه اغيزه لری 
 

ري حقونو ته د ودې د ورکولو په موخه د جمهوري ټاکنو پر اهميت په افغانستان کې ولسواکۍ او بش
ټينګار، ترڅو په افغانستان کې ثبات الپسې پياوړی شی او د ترورزيم په وړاندې په نړيوالو هڅو کې 

 مرسته وکړی،
 

 پريکړې ته په پام سره چې له مخې يې افغانستان ته ۶٢٢ټې د ي ن٢٠٠۴ جوالی ٢٩د دايمي شورا د 
تې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان ي ن٩ کال د اکتوبر د ٢٠٠۴د 
)OSCE (له پلوه د ټاکنو د مالتړ يو ټيم واستولو . 

 
 .د افغانستان حالت ته پام سره، په ځانګړې توګه امنيتي حالت

 
 کال د ٢٠٠۵ه، چې د پريکړه کوي چې په افغانستان کې د ملي او واليتي شوراګانو د ټاکنو لپار

ټه ترسره شي، د افغانستان د حکومت په غوښتنه د ټاکنو د مالتړ يو ټيم واستوي چې ي ن١٨سپتامبر په 
 :او داراالنشاء له پلوه کيږي) ODIHR (ادارېد جمهوري موسسو او بشري حقونو مشري به يې د 

 
کنو د مالتړ د ټيم تمرکز بايد د ټا) OSCE(د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان پريکړه کوي چې 

 :د ټاکنو د چاپيريال په الندې اساسي ټکو وي
 

 ټاکنيز سيستم، کمپاين او قانون جوړونه، -
 

 ټاکنيزه اداره، -
 

 د رايې اچوونکو نومليکنه، -
 

 رنه او د رايې پاڼو جدول جوړول،يرايې شم -
 

 شکايتونه او استيناف غوښتنه؛ -
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ه سپاري چې په راتلونکې کې د ټاکنو د ښه والی په موخه او هم د ټاکنو همداراز د ټاکنو د مالتړ ټيم ته دند
له دا ډول قيموميت سره . اداري  مهارتونو او منابع ملي چارواکو ته د سپارلو په موخه وړانديزونه چمتو کړي

. وکوالی شي چې افغان چارواکو ته مشورې ورکړي حتی د ټاکنو پر وخت هم که چيرې يې اړتيا ويئ به دو
د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان د ټاکنو د مالتړ ټيم بايد له هر ډول اعالميه خپرولو ډډه وکړي، ټاکنې 

)OSCE ( له ژمنو سره سمې ارزيابي کړي ترڅو د نورو شيانو برسيره، د اروپا د امنيت او همکارۍ د
 په سرته رسولو کې د تضاد مخه د خپلې سيمې او له خپلې سيمې څخه بهر د ټاکنيزو کړنو) OSCE(سازمان 
 ونيسي؛ 

 
څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ) ODIHR (ادارېله جمهوري موسسو او بشري حقونو د 

ټاکنو د څارنې له نورو نړيوالو او ځايي سازمانونو لکه يوناما او د اروپايي ټولنې د څارنې له ماموريت سره 
 له نږدې کار وکړي؛

 
ده سپاري چې له افغان حکومت، نړيوالو نظامي ځواکونو، او همدا راز له ملګرو ملتونو داراالنشاء ته دن

سره سال مشورې ترسره کړي ترڅو په ښکاره او مناسب ډول خپل هدف ووايي او د ټاکنو د مالتړ د ټيم لپاره 
 اړين امنيتي تدبيرونه ونيسي؛

 
 کارپوهانو څخه زيات نشي چې د ۵٠ د ټاکنو د سپارښتنه وکړي چې د ټاکنو د مالتړ د ټيم لوی والی بايد

د اروپا وروليږل شي او له ګډون کوونکو هيوادونو له پلوه به ) OSCE(اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان 
 قاعدې )ODIHR (ادارېد جمهوري موسسو او بشري حقونو او ) OSCE(د امنيت او همکارۍ د سازمان 

 اوسني بې ثباته امنيتی چاپيريال ته کتو سره، د اروپا د امنيت او همکارۍ د افغانستان. او کړنې به تعقيبوي
بايد د ټاکنو يوازې داسې ماهرين ) OSCE/ODIHR(د جمهوري موسسو او بشري حقونو اداره / سازمان 

 . غوره کړي چې له دا ډول حاالتو سره په تړاؤ مناسبه تجربه ولري
 

 . اضافي بوديجه يي مرستو څخه ورکړل شید ټاکنو د مالتړ د ټيم لګښتونه به له 
 

لپاره د سازمان له جغرافيايی سيمې څخه بهر ) OSCE(د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان دا پريکړه 
 . د کړنو يوه بيلګه نشي کيدالی

 

 


