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 پيژندنه
 

 مالتړيو ټاآنو د لخوا د ) OSCE(سازمان د اروپا د امنيت او همكارۍ د د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاآنو لپاره 
د  د ټاآنو د مالتړ ټيم وآوالى شولد پروسې د ښه آولو په موخه . استول د مرستې يوه مناسبه ذريعه وهټيم 

له ملګرو ملتونو، د ټاآنو له اداره سره   څخه په استفادې خپلو پراخو تجربوټاآنو په څارنې او اداره آولو آې له
 دوئ په وخت سره د يوې اعالميې په خپرولو. آار وآړيسره په فعاله توګه نو او رسنيو آوونكو، آانديدا

د ټاآنو د مالتړ ټيم . لغوه آولو پريكړه پرځاى ندهټاآنو د هغوئ د وآوالى شول آانديدان وهڅوي چې د 
 د رايو هم آه څه. د ځينو ستونزو په بشپړ ډول مخنيوى وآړي او ځينې نورې يې را آمې آړيوآوالى شول 

د ټاآنو د مالتړ ټيم باور لري چې دوئ د وړانديزونو د وړاندې آولو لپاره يو رنه ال اوس هم دوام لري خو يشم
 .ښه اساس لري

 
زيربناو د د په موجودو امنيتي حاالتو او له بې قاعده ګيو سره، چې اوس يې هم څيړنه روانه ده، ټاآنې 

د يو څو اقداماتو ) EST(د ټاآنو د مالتړ ټيم . السته راوړنه وهد پام وړ  هيوسر جوړښت له ستونزو سره 
پردې نوموړي ټيم د سربيره . چې له مخې به يې د ټاآنو په عمومي اداره آې ښه والى راشيوړانديز آوي 

آه .  آال د اپريل يا مې په مياشت آې به ترسره شي٢٠٠۵ چې د پارلماني ټاآنو لپاره يو نقشه وړاندې آوي
او د هغه حكومت دغه ضرب االجل پوره آوي نو په يو لړ محاذونو فوري عمل ته اړتيا ي ولسمشر چيرې نو

په ټاآنو د له اداري پلوه د ولسمشرۍ به نشته چې پارلماني، واليتي او د ولسواليو ټاآنې شك پدې آې هيڅ . ده
 . ډيرې ستونزمنې ويپرتله 

 
په جمهوري افغانستان د ) OSCE(نيت او همکارۍ سازمان د ټاآنو د مالتړ ټيم باور لري چې د اروپا د ام

د اروپا د امنيت او نوموړى ټيم په ځانګړې توګه وړانديز آوي چې . پروسه آې مهمه مرسته آوالى شي
يو پروګرام منځته راوړي ) OSCE/ODIHR(د جمهوري موسسو او بشري حقونو اداره  ⁄ همکارۍ سازمان
د ره استعدادي او ژمن افغانان شته چې يداسې بې شم. آوونكو ظرفيت لوړ شيد ټاآنو د اداره چې له مخې يې 

له دوئ سره د ) OSCE(د اروپا د امنيت او همکارۍ سازمان . خپلو مهارتونو د پورته وړلو لپاره ليواله دي
برخې دوئ له افغانستان څخه بهر د څارنې په ماموريتونو آې د روزنو له الرې مرسته آوالى شي ترڅو 

د غړي هيوادونو په څير د ټاآنو ) OSCE(ثبت آړي او د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان اخيستلو لپاره 
 . ړيټولنې جوړې آد ادارو 

 
په ټوله . پخې ګټې ورسيږيبه د دوئ ژوند ته په برآت دې ټاآنو د  لري چې افغان رايه ورآوونكي سترې تمې

دا مسئوليت په غاړه لري ) OSCE(اروپا د امنيت او همکارۍ سازمان د په ځانګړې توګه نړيواله ټولنه او آې 
 .  پوره آړيد خلكو دغه تمېچې 

 
 لنډه آتنه

 
مالتړ   پريكړې پربنسټ د ټاآنو د ۶٢٢دايمي شورا د ) OSCE(د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان  .١

 آال د پارلماني، واليتي او ٢٠٠۵او د آړي ټيم ته قيموميت ورآړ ترڅو په افغانستان آې د ټاآنو پروسه تحليل 
د ټاآنو د مالتړ ټيم ته الرښوونه شوې . محلي ټاآنو څخه د مخه د ټاآنو د ښه والي په موخه وړانديزونه وآړي

رنې او جدول جوړنې او همدا راز د يو، رايې شمچې د رايې اچوونكو نومليكنې، د ټاآنو د آميسيون اجراآتوه 
 . ړنالرو ته ځانګړې پاملرنه وآړيشكايت او استيناف آ

 
د . متراآمه تجربه لرلهيې  آسانو جوړ و چې د ټاآنو په اداره او څارنه آې ۴٢د ټاآنو د مالتړ ټيم له  .٢

 ١٢ سپتامبر څخه تر ٢٩ ټيمونه يې له ١۵ آسانو ۴ – ٢ټه جوړ شو او له ي ن١۵ټاآنو د مالتړ ټيم د سپتامبر په 
 نورو سيمه ييزو مرآزونو آې وګمارل چې واليتي مرآز فيض آباد هم پكښې شامل ٧اآتوبر پورې په آابل او 

 . و
 
) OSCE/ODIHR(د جمهوري موسسو او بشري حقونو د ادارې  ⁄ د اروپا د امنيت او همکارۍ سازمان .٣

يكړې خو دې پر. هآړ د جوړولو پريكړه د امنيتي مسايلو له امله و”د مالتړ ټيم“پرځاى د څارنې د ماموريت 
د څارنې ماموريت به نوموړى ټيم ددې جوګه آړ چې د ټاآنو په پروسه آې الډير ښكيل شي پرځاى ددې چې 

نډې له  آولو آې د وپريكړهپه  چې د بيانيو، خصوصي وړانديزونو او ل نوموړي ټيم وآړاى شو.شوى واى
په نورو داسې حاالتو آې مفكوره  ”ټاآنو د مالتړ“د . مرسته وآړيد ټاآنو له پروسې سره نيغ په نيغه الرې 

 . يا يې امكان نه وياو هراړخيزه څارنه نشي ترسره آيدالى پلې آيدالى شي چيرې چې توګه هم په اغيزمنه 



 

 
او په ځانګړې توګه د راتلونكو پارلماني، واليتي او په عمومي توګه د ټاآنو د ترسره آولو د ټيم راپور  .۴

ټينګار  ګامونو عمليپر خو . څخه جوړ دىر عملي او سازماني وړانديزونو يملپاره له يو شولسواليو د ټاآنو 
 آال د اپريل يا مې د ٢٠٠۵نوى ولسمشر او د هغه حكومت يې بايد د  چې پټه نكړيژمنه سياسي هغه بايد 

نې اساسي او ځي. دا ټاآنې حتي د ولسمشرۍ له ټاآنو هم ستره ننګونه ده. مياشتې په ټاآنو آې په آار واچوي
آې د ټاآنو ميتود، د ټاآنيزو پروسه پدې . ترڅو دا پروسه پيل شيوختونه سختې پريكړې بايد ترسره شي 

د ټاآنيزو آميسيونونو جوړول، د رايې اچوونكو نومليكنه او حقوقي او قانوني اصالحات حوزو معلومول، 
يې په لنډه په آاري پالن آې  الف ضميېد دا پريكړې په راپور آې په تفصيل سره راغلي دي او (شامل دي 

 . ناګزير شيبه اقدام ونشي نو د پارلماني ټاآنو ځنډول عملي آه چيرې ). توګه يادوونه شوې ده
 
راوستلو لپاره الزياتو هڅو ته د ت د مناسب امنيت موازې توګه به د پارلماني او محلي ټاآنو په وخپه  .۵

 . چمتو شييريال ياسي پلوه سياليو ته ښه چاپاړتيا وي ترڅو له س
 
بې جنګ او د . پرانيست يو نوي باب ه تاريخ آې د ملي يووالي په لورد ولسمشرۍ ټاآنو د افغانستان پ .۶

دغه ټاآنيز نارينه و، په ولولو سره هم ښځو او هم ،  رايه ورآوونكوافغانانويقينى له حالت څخه ستومانه 
ه ټاآنو رايه ورآوونكو ته پ. د هيلې څرګندونه وآړيسولې او ثبات  آې د وندژپه خپل ونيو ترڅو را فرصت

 ډيرو په ميړانې سره خپل . همدومره اهميت درلود لكه څومره يې چې د يو آانديد په ټاآلو آې درلودګډونآې 
 اقليمي حاالتو آې د رايې ورآولو لپاره په اوږدو قطارونو آې بيا په سختو ته تهديد قبول آړ او نورژوندون 
په ارامه او منظمه توګه  برعكس دا ټاآنې راپورونوۍ د ر او ناآراګډوډۍد له پلوه ځينو رسنيو د . ودريدل

 . ترسره شوې
 
د پام وړ مالكيت او د افغانانو له ټاآنيزې پروسې سره د ولسمشرۍ د دغو ټاآنو د برياليتوب اصلي دليل  .٧

په ځانګړې ،  و او آلك نړيوال مالتړ؛ د رايه ورآوونكو پراخ ګډون چې د پام وړ ښځې هم پكښې وې؛ژمنه
 .توګه د ټاآنو په ورځ د امنيت ټينګول

 
ترډيره  پالن شوى خيانت واوسي په ځاى ددې چې آې نيمګړتياوېپه ترسره آولو د ولسمشرۍ د ټاآنو  .٨

ه په ډير زور سره له منځخيانت خو  ؛سازماني ستونزې حل آيدالى شي. دا يو نيك فال دى. حده سازماني وې
 . ځي

 
 – ان رايه ورآوونكو سترې تمې درلودېافغ. نغښتې ود ولسمشرۍ د ټاآنو په برياليتوب آې يو خطر  .٩

د برياليو ټاآنو په ترسره آولو سره به د دوئ په ژوندون آې  چې –ئي چې غيرحقيقي تمې وي ځينې ښائي ووا
لنه مسئوليت لري چې د پروسې د دوام نړيواله ټو.  نشي راوستالىيوازې ټاآنې دا ډول بدلون. بدلون راشي

 . مرستې او امنيت ته ادامه ورآړي ترڅو بيارغاونه شونې شيلپاره 
 

 : پروړانديزونه
 

 :د ټاآنو اداره
 

 ترڅو د ټاآنو آړنالره ښه شي او نورې له پارلماني ټاآنو د مخه بايد يولړ سازماني ګامونه واخيستل شي .١٠
 . عاجلې ستونزې حل آړل شي

 
د حكومت له جوړيدلو سمالسي وروسته د ولسمشر له پلوه بايد  . آميسيونانتقاليد افغانستان د ټاآنو   )الف

 . غړو ځاى ونيسيافغاني د اوسني آميسيون د آميسيون بايد انتقالي نوى . آميسيون جوړ شيانتقالي د ټاآنو يو 
 ونهمعيارلپاره آميسيون د غړيتوب انتقالي  د ټاآنود يوناما بايد د افغاني مدني ټولنو له استازو سره په سال 

 د ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر .، او په اړونده مسلك آې تجربه شامله ويپدغو معيارونو آې بايد عمر، تعليم. وټاآي
ره يې يآميسيون آې د بيا ټاآل آيدلو مستحق واوسي خو د غړو شمانتقالي د ټاآنو په بايد اوسني آارآوونكي 

د هغو افغانانو په ګمارلو فكر وشي آې بايد انتقالي آميسيون د ټاآنو په . څخه زياته نشيتنو ) ٧(اوه له بايد يې 
 . د ټاآنو په اداره آې استثنائي وړتيا ولريچې 

 
 د ټاآنو د تنظيم د . يوځاي آولګډ دفتر د داراالنشاءدفتر او د ټاآنو د تنٰظيم د ګډ د نوي د ټاآنو د تنظيم  )ب

بايد چې د ولسمشر دغه نوي دفتر له پلوه د يوناما په مشوره وټاآل شي او نه داراالنشاء رئيس بايد د د ګډ دفتر 
آړنالرې بايد وضع شي . دا دواړه ادارې بايد په يو تعمير آې واوسي. له پلوه وټاآل شي لكه تراوسه چې آيږي



 

د ټاآنو د تنظيم . غوئ پريكړې پلې آړيدفتر غونډې جوړې آړي او د هترڅو داراالنشاء د ټاآنو د تنظيم د ګډ 
او منطق يې بايد دومره پراخه واوسي چې  خالصې واوسيګټو پرمخ مد عالقه منو هد ګډ دفتر غونډې بايد 
 ؛دفتر پخوانۍ پريكړې بايد د مناسب توب لپاره بيا له سره وآتل شيد ټاآنو د تنظيم د ګډ . دې ته اجازه ورآړي

بايد عام خلك د د ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر وياند . ږي بايد په يو جلد آې خپرې شيآيهغه چې په خپل ځاى پاتې 
 . دغه دفتر له پريكړو په بشپړ ډول باخبره وساتي

 
ي ترڅو له واليتي او محلي ټاآنو سره مرسته  بايد جوړ شد ټاآنو سيمه ييز او واليتي آميسيونونه )ث

د . وځيبترڅو د ثبت چارې پرمخ ونومول شي و د ټاآنو افسران ولسواليد د هرې ولسوالۍ لپاره بايد . وآړي
هماغو معيارونو پربنسټ ترسره شي د په دغو آميسيونونو آې ګمارنه بايد له خوا ګد دفتر نوي تنظيم د ټاآنو د 

ترڅو د ټاآنو ټيټ آميسيونونه بايد جوړ آړل شي . چې د ټاآنو د لنډمهالي آميسيون د غړو لپاره آاريدلي وو
 . باندې پريكړې وآړاى شيوئ د آانديدانو د نومليكنې، شكايتونو او استيناف په څير مسئلو د
 

i. د ټاآنو د ادارې لپاره يو متوازي جوړښت موجود دى چې د  اوس مهال .د مراتبو يوه سلسله
او مغشوش والى پرمخ وړل آيږي چې په نتيجه آې يې يوناما او د ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر له خوا 

به آميسيون جوړښت د انتقالي د ټاآنو د تنظيم ګډ دفتر او د ټاآنو .  آمښت منځته راځيدهي حسابد
ترالسه آوالى شي نوموړى دا ظرفيت يوازې هغه وخت . د ټاآنو د تنظيم حقوقي مسئوليت ولري

د ګډ دفتر د جوړښت دننه داسې ټاآنو د تنظيم د . په عمل آې دا مسئوليت ورپه غاړه شيچې 
مسئوليت واضح د . افغانان او بهرنيان يوډول وظيفې سرته رسويي چې ډيرى وختونه ښكار
 . ې بايد راښكل شيآرښ

 

ii. ړ ډول له سره پبايد په بش د ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر د شكايتونو او استيناف قواعد او آړنالرې
مه پروسه چې سنوې شي ترڅو د شكايتونو د حل آولو اعتباري او فوري الرې چارې پيدا شي 

  شي چې د شكايتونو او استيناف غوښتنې يويوه الر يې دا هم آيدالى. ولري او شفاف واوسي
 يا قضائي تجربه  چې مشري يې د يو بهرني په الس آې وي چې حقوقيانتقالي آميسيون جوړ شي

نوموړى . اوسي چې حقوقي يا قضائي تجربه ولري او هم ورسره همدا راز افغانان وولري
چې دوئ آوالى شي په سيمه ييزو يا واليتي ن بايد د څيړنې قوي آارآوونكي ولري، آميسيو

   . آميسيونونو آې د شكايتونو څيړنه وآړي
 

iii. طريقه ) له پورته څخه د ښكته په لور(آاسكيډ د ولسممشرۍ د ټاآنو پرمهال د روزنې  .روزنه
ه شو چې د رنګ په ستونزه آې له امله يې مغشوش والي او ناسم پوهاوى رامنځتاستعمال شوه خو 

 .ټاآنو ټول آارآوونكي بايد د مجربو روزونكو له خوا وروزل شي د .ترسترګو شو

iv.  له امله ترنيوآې الندې راغلې لكه د آمپاين  د ناوخته پريكړوپر مهمو مسـلو د ولسمشرۍ ټاآنې
 وټاآل شي او جلضرب االجدي په راتلونكې آې د ټاآنو لپاره بايد . قاعدې او د رسنيو مقررات

 .وڅارل شي

 ستره محكمه

 په  د افغانستان د ولسواآۍ سترې محكمې اصالحاتاساسي قانون او د هغه له انتقالي احكامو سره سم د د  .١١
محكمو ته د قوانينو او ويش په برخه آې هغه رول چې اساسي قانون د قدرت د  .پروسه آې يو اړين ګام دى

اوسنۍ سترې محكمې  .ونه ځنډول شي هغې ته په آتو سره بايد نور اصالحات ،مقررو د تفسير په اړه ورآړې
 او د اساسي قانون يا آوم بل قانوني واك پرته يې د ولسمشرۍ په ټاآنو د قدرت له دغه ويش څخه تجاوز وآړ

 . آې مداخله وآړه

 د آمپاين مسايل

 د مخه د يوازې څو ورځېاين څخه د ولسمشرۍ د ټاآنو له آمپد آمپاين مالي مقررې . مالي مسايل .١٢
چې آانديدان له دې څخه خبر آړي او يا هيڅ ډول ريښتونې هڅې ونشوې . پرې آړل شوېټه خي ن۵سپتامبر په 

پارلماني ټاآنو ښائي د پرټاآنو پلې آيږي، نوموړې مقررې، چې يوازې د ولسمشرۍ . يې پر هغوئ پلې آړي
 او داسې هيڅ واوسي چې په زرګونو آانديدان په آې دخيل دي] سختې[ترحده زياتې غوښتونكې لپاره ډيرې 

 . اداره نشته چې ددې د څارنې وړتيا ولري



 

راپورونو او اداريو د ځينو آانديدانو د برقي رسنيو د تيرو ټاآنو د آمپاين پر وخت . د رسنيو مسايل. ١٣
انوني ي د رسنيو آميسيون هيڅ ډول قله خوا جوړ شود ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر . واضح ناانډولي وښودهترمنځ 

د ټاآنو د تنظيم نوى ګډ دفتر بايد د عامه رسنيو د آمپاين . واك نه درلود چې نيغ په نيغه مجازات وضع آړي
. جريمې ولګويبيا له سره وګوري ترڅو د رسنيو آميسيون ته زمينه چمتو آړي چې نيغ په نيغه طرزالعمل 

چې په  او داشرط بايد آيښودل شي خپريږيچې په پيسو زه ورنكړل شي ته بايد اجاهيڅ ډول سياسي اعالن 
د دغو آړنو د څارنې او آنترول . و ته الس رسى ولريراتلونكو ټاآنو آې بايد آانديدان په مساوي توګه رسني

تي ميسيون يو وآالد رسنيو د آ. رسنيو آميسيون په ټولو واليتونو آې فرعي آميسيونونه جوړ آړيلپاره بايد د 
څانګه بايد جوړه شي ترڅو سياسي ګوندونو او آانديدانو ته روزنه ورآړي چې څه ډول رسنيو ته الس رسى 

 . پيدا آړي

 ١پارلماني ټاآنې

لماني، واليتي او د ولسواليو ټاآنې به له  پار چېټيم شك لري) OSCE(د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان 
ځنډول به يې له آلكې سياسي نيوآې سره مخ . ياشت آې ترسره شي آنهد اپريل يا مې په مسمې مهالويش سره 

نوموړى ټيم ټينګار آوي چې د مې د مياشتې ضرب االجل ته د رسيدو لپاره بايد ټولې هڅې په آار . شي
بايد الندې ګامونه په فوري توګه لپاره ته د رسيدو هدف دې چې آله نوى حكومت منځته راشي نو  .واچول شي

 :شيواخيستل 

 چې په هغې آې بايد ثابت مهالوېش او د بوديجې  يوناما بايد يو تفصيلي عملياتي پالن جوړ آړي.عملياتي پالن
مرسته  چې پر بنسټ يې د لګښتونو اندازه ولګول شي ترڅو له بسپنه آوونكو څخه تخمين لګول شوى وي

ته راتالى شي، پدې آې الندې  منځوروسته په يو څو فوري مسئلو له پريكړې نوموړى پالن. وغوښتل شي
 :چارې شامل دي

i. د وشي چې آيا اوس مهال دا شونې ده چې پارلماني، واليتي او د  پريكړه باي.همزمانې ټاآنې
 .ولسواليو ټاآنې په يو وخت ترسره شي

ii. له اعالن سره سم بايد پريكړه وشي  د ولسمشرۍ د ټاآنو د نهائي پايلو:د رايه ورآوونكو نومليكنه 
د رايه ورآوونكو . ول بايد د ټاآنيزو حوزو لپاره د رايه اچوونكو ليستونه چمتو آړل شيچې څه ډ

 ورآوونكو د نومليكنې په وخت السته چې د رايهليستونه له هغو معلوماتو څخه چمتو آيدالى شي 
 ترالسه  او هم له هغو معلوماتو څخه چې په ټول هيواد آې د رايې اچوونې له ځايونو څخهراغلې
د سوابقو ثبتوونكي وګمارل شي او د نومليكنې يوه نوې لړۍ بايد  د هرې ولسوالۍ لپاره بايد .شوي

بايد په هغو ځايونو آې پلې شي امتيازونه، لكه د وړې آچې پراختيائي پروژې ډله ييز . پيل شي
چې رايه ورآوونكي وهڅول شي له دې سره به . چيرې چې د رايه ورآوونكو ليستونه تصديق شي

به چې دوئ د رايه ورآوونكو په هغو ليستونو آې وګوري چيرې په ولسواليو آې  نومونه لخپ
د ولسواليو د رايه ورآوونكو په ليست آې بدلون بايد مرآزي ډيټابيس آې هم . رايې ورآوي

 . راوستل شي ترڅو د دوه ګوني نومليكنې مخه ونيول شي

iii. د بايد  ورځې د مخه ١٢٠ ولسواليو له ټاآنو د پارلماني، واليتي او د .د ټاآنيزو حوزو معلومول
د داسې يو فرمان د  )٢(. د ولسواليو ټاآنيز سرحدونه معلوم شيمان راشي چې فريو ولسمشر 

بايد د آورنيو چارو د وزارت له خوا واضح الرښوونې راشي چې له مخې يې د چمتو آولو لپاره 
ورو هيوادونو له تجربې څخه په  نړيوال هم آوالى شي د ن.ولسواليو سرحدونه راښكل شي

 .استفادې پدغه پروسه آې مرسته وآړي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د مشرانو جرګه په غير مستقيم ډول . دا مهمه ده چې په ياد وساتل شي چې يوازې ولسي جرګه نيغ په نيغه ټاآل آيږي. ١
له همدې آبله پارلمان په بشبړ ډول ترهغه نشي جوړيدالى ترڅو واليتي او محلي ادارې ټاآل شوې نه . يانتخابيږي يا انتصابيږ

 .وي
  ماده١١د ټاآنو د قانون .   ٢      

 

 



 

iv. د بوديجې او نورو مقصدونو لپاره بايد له مخكې پريكړه وشي چې آيا هغه.واد څخه بهر رايه اچوونهيله ه  
د . افغانان بايد په پارلماني ټاآنو آې رايه ورآړي چې په ايران، پاآستان يا نورو ځايونو آې ميشت دي

ټيم په آلكه د دې مخالفت آوي چې يو دليل يې هغه ) OSCE(اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان 
 .  تړل يې لريستونزې دي چې له هيواد څخه د بهر رايه ورآوونكي له پارلماني ټاآنيزو حوزو سره

v. د واحد ناقابل انتقال  دا د ټاآنو د نړيوالو ماهرينو ګډه پريكړه ده چې .پارلمان ته د ټاآنو متيود
 دا پريكړه بايد د نوي .رايې سيستم چې پارلماني ټاآنو ته غوره شوى غير عملي او نامناسب دى

د اروپا د امنيت او . ل شيحكومت، يوناما او د ټاآنو د تنظيم د نوي ګډ دفتر له پلوه بيا وڅيړ
ټيم وړانديز آوي چې يو دوه رګه سيستم استعمال آړل شي چې ) OSCE(همکارۍ د سازمان 

يو خاص فيصد آرسۍ بايد د متناسبې نماينده . اوس مهال په نورو انتقالي هيوادونو آې استعماليږي
 راټولې شوې وي او ګۍ د سيستم له الرې وټاآل شي چې له ټول هيواد څخه د يوې حوزې په څير

 پروسې له الرې وټاآل ”لومړۍ له مخكې تير“ پاتې يې د څو غړو له ټاآنيزو حوزو څخه د رېنو
په قانوني توګه د ښځو نماينده ګي له دې الرې هم يقيني آيدالى شي چې ښځې د ګوند په سر . شي

 له قانون سره هماهنګ د نوموړي ټيم په آند، دغه بدلون به د ټاآنو. آې په ښه ځاى آې مقام ولري
 .وي او د ولسمشر پر فرمان ترالسه آيدالى شي

 : پالن هم بايد جوړ شي او واخيستل شينورو ګامونود د دغو فوري عملياتي مسايلو سربيره،  .١۵

i. دا   .يد د احصائيې له مرآزي ادارې څخه ورآړل شي د ټاآنيزو حوزو لپاره بارېيد نفوسو شم
رې بايد د يى شي چې ال پخوا ترالسه شوي، خو دا شمالپربنسټ هم آيدحساب د نمونو هغو د آار 

په هرې ټاآنيزې حوزې آې د  په دې اساس .فورې وروسته ورآړل شينوي حكومت له جوړيدلو 
 . آيدالى شيرې په سر پريكړهيغړو د شم

ii.  ررسي ، نو د ب لكه څنګه به چې په دغو ټاآنو آې په زرګونو آانديدان وي.آانديدانو بررسيد
 خو د استيناف پروسه يې لوړې آچې ته والړه پروسه بايد له مرآز څخه واليتي آچې ته يوړل شي

ول شي، خو يو واضح ضرب قانوني شرط بايد وغځپه يوه اوونۍ آې د بررسۍ د بشپړولو . شي
غوره آيږي نو د سيستم ټاآنيزې حوزې يا ګوند د ليست د څو غړو آه چيرې . االجل بايد وټاآل شي

متسحق دي چې آانديدان ولري خو بيا به وآړي چې آوم ګوندونه ټاآنو د تنظيم ګډ دفتر بايد پريكړه 
په نه شتون د يو عملي بديل . معيار پوره آوي او آنههم پدې پورې تړلى وي چې د متسحق آيدلو 

تونه ادامه ورآړل شي چې آانديدان بايد د رايه اچوونكو آاربايد بيا هم هماغې پروسې ته آې 
 . وړاندې آړي ترڅو وښائي چې په خلكو آې مالتړ لري

iii. رايه وي چې آار ډير ستونزمن د ولسمشرۍ د ټاآنو په پرتله به دا  .د رايه اچوونكو او عامه روزنه
روزنيز آمپاين تر هغه نشي . تشريح آړل شياو محلي ټاآنو پيچلې پروسه ورآوونكو ته د پارلمان 

اساسي پريكړې نه وي وونكو د نومليكنې او  يا ټاآنيز سيستم په څير د رايه ورآپيل آيدالى ترڅو 
پارلماني او محلي ټاآنو ته آار ته اړتيا ده ترڅو ټاآونكي سخت د څلورو مياشتو لږترلږه . شوي

سربيره پر دې، . د رايه ورآوونكو د روزنې لپاره بايد د راديو استعمال زېات آړل شي. چمتو شي
د عامه پوهاوي . په رول باندې ډير لږ پوهيږيمحلي شوراګانو يا  پارلمان دعوام په عامه توګه 

د رايه ورآوونكو او عامه پوهاوي . روزنه بايد د ښوونځيو په نصاب آې شامل آړل شي
 . په ټولنيزې څيړنې والړ ويپروګرامونه بايد 

iv. لوړ شي ځكه دا ډيره ضروري وي چې ظرفيت د ولسمشرۍ له ټاآنو وروسته به .د ظرفيت لوړول 
د اروپا د ظرفيت په لوړولو آې نوموړى ټيم . ډيرى نړيوال او افغاني آارآوونكي به والړ شيچې 

فغانانو سره آار  اله هغوهم ګوري چې نيغ په نيغه رول ) OSCE(د امنيت او همکارۍ سازمان 
 . د ولسمشرۍ په ټاآنو آې يې ښې وړتياوې ښودلي ديوآړي او ويې روزي چې 

v.  او د د ښځو د ونډه زياته شيپه سياسي پروسه آې ډير څه بايد وشي ترڅو  .سياست آېښځې په 
د ولسمشرۍ په ټاآنو آې د هغوئ ليوالتيا ته په . هغوئ ته روزنه ورآړل شيپه اړه رايه اچوولو 

د روغتيا د عامه نظام، ته دوئ .  منونكي نندارچيان ويدوئ به  داسې ويالى شو چېپام سره
پداسې ځايونو .  رسيدل شونې ديواآسيناسيون پروګرامونو او مذهبي رهبرانو له الرېد دائيانو، 

 .دوئ په عام ډول سره راغونډيږي، لكه بازارونه روزنې ترسره شي چيرې چې ېآې بايد الزيات



 

vi. د ګوندونو ليست په او آنه چې غوره آيږي آه چيرې داسې يو سيستم  .د سياسي ګوندونو پراختيا
خو ټولې هڅې بايد وشي چې داسې ګوندونه منځته راشي چې د هر نژاد خلك په آې آې ښكيل وي، 

عامو خلكو يوه برخه داسې ښكاري چې د . ګوښه آړيجنګ ساالران او نژادي توپيرونه واوسي او 
 چې هرنژادي آړنالره خپله شي، خو پر دې بنسټ ګوندونه لږترلږه له دې سره خواخوږي لري

د ګوندونو هرنژادي ليست يا د څو غړو آه چيرې . او وخت ته اړتيا ولريبه ډيرو منابعو جوړول 
ګوندونه به د ګوندونو د د ټاآنيزې حوزې سيستم معرفي آيږي نو بيا داسې تمه آيدالى شي چې 

 . آرسيو د ليست پر سر د سياليو لپاره سره يوځاى شي

vii.  د افغانستان په بيا چې دونه انفرادي هيواهغه  په تيرو وختونو آې .ښوونهد پارلماني پروسې
يو . په ځينو سكتورونو آې مخكښ رول ولوبوي اوس مخته راغلي چې د ټولنې  ښكيل وه آېنرغاو

 . ول رول لپاره آانديد وييو فعال پروګرام لري، هغه به د دا ډهيواد چې د پارلماني پوهاوي 

viii. اني ټاآنو ته بايد د ځائي څارونكو پارلم .د محلي څارونكو او ګوندونو يا آانديدانو د استازو روزنه
 . استازو ښه روزل شوي او غښتلي ډلې تيارې شياو آانديدانو يا ګوندونو د 

ix. بايد طرحه او پالن شي او  سيستم رلو يويد شم له مرآز څخه بهر د رايې .رنې سيستميد رايې شم
 ځايونو يا د رايې رنه د رايې اچونې پهيغوره به دا وي چې رايې شم. بوديجه ورته جال آړل شي

ساتلو د انديښنو له امله دا شوني نه وي راز رايې د آه چيرې د . اچونې په مرآزونو آې ترسره شي
رنې مرآزونه جوړ شي او آه چيرې ډيره زياته اړتيا ورته ليدل يپه ولسواليو آې بايد د رايې شمنو 

 . آيږي نو د واليت په آچه بايد جوړ شي

 امنيت

 افغان له امله بايدد ولسمشرۍ د ټاآنو په وخت د تمې برعكس د ټيټې آچې تاؤ تريخوالى ې دا مهمه ده چ .١۶
افغان پوليسو او آورنيو چارو وزارت، ملي اردو، د په حقيقت آې  .په ځان قناعت ونكړياو نړيوال چارواآي 

ه د  برآتلهوړې آچې عملياتو تدبيرونو او د ل او اغيزمنو پياوړو استثنائي د  د نړيوال ايتالف ځواآونوآيساف او
ځكه چې په دې آې به پارلماني ټاآنې به الزياتې خطرناآې وي . ډيرو حملو په اخيري دقيقه آې مخنيوى وشو

 . داؤ لګيدلي ويپه  او محلي قومندانانو ډير څه جنګ ساالرانود 

نوره ايد ادامه ومومي او پروسه ب) DDR(شاملولو  آولو او په ټولنه آې د بيا ترخيصد بې وسلې آولو،  .١٧
چې له مخې پر تطبيق ټينګار وشي د حكمونو يوه طريقه يې دا آيدالى شي چې د ټاآنو د قانون . هم ګړندۍ شي

 وعدو د تطبيق د تشو. و مخنيوى وشييې بايد د آانديدانو او ګوندونو له غير رسمي نظامي قوتونو سره د اړيك
 . ورآولو عمل بايد ودريږي

افغان ملي پوليس . لماني ټاآنو څخه مخكې بايد ګړندۍ شيپار له ردو روزنه بايد دوام ومومي اوي اد مل .١٨
بايد په هغو سيمو آې جوړ شي نوي جزء تامونه . تجهيز شويآچه ري او په ټيټه اوس هم نابسيا روزنه ل

 . چيرې چې ځائي مليشو ته اړتيا پيښه شوې چې له پوليسو سره مرسته وآړي

  او قانوني مسايلحقوقيعاجل 

په ښه آولو د دا شرط هم شامل دى چې د ټاآنو د حقوقي آاري چوآاټ د نوموړي ټيم په قيموميت آې  .١٩
ر الرې چارې شته چې له مخې يې د افغانستان د ټاآنو قانون تعديل يداسې يو شم. موخه وړانديزونه وآړي

خو ټيم پدې باور دى .  نږدې مطابقت پيدا آړيغوره عملونو سره له نړيوالو معيارونو او آيدالى شي ترڅو
عين حال آې د په ، او  نوي پارلمان ټاآنو ته انتظار وباسيبدلونونه بايد دستر د ټاآنو په قانون آې چې 

 د پارلماني، واليتي او ولسواليو د ټاآنو د چمتووالي ،ظيم د ګډ دفتر مقررېولسمشر فرمانونه او د ټاآنو د تن
 . شيلپاره آاريدالى 

 :فرمان آې مطرح شيالندې مسـئلې بايد د ولسمشر په  .٢٠

i. ټاآنو سره په يو وخت وي يا نهټه، آه له واليتي او د ولسواليو له يد پارلماني ټاآنو ن. 

ii. ې به يې د ښځو استازيتوب يقيني شيد پارلمان د غړو د ټاآلو ميتود او همدا ميتود چې له مخ. 



 

iii.  وړولد ټاآنيزو سرحدونو جد ولسواليو. 

iv. او د ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر د داراالنشاء ترمنځ  ، د ټاآنو د تنظيم د نوي ګډ دفترله منل شوي معيار
 د ټاآنو د ؛ړو ټاآل د نويو غي آميسيونلنډ مهالد ټاآنو افغانستان د  سره سمله تعريف د اړيكو 

 :بايد الندې واآونه ولري ترڅوګډ دفتر نوى تنظيم 

 ؛ د ټيټې آچې آميسيون جوړ شينافد شكايتونو او استي . أ

رنې يا بيا له سره د ټاآنو د ترسره آولو په اړه يد جدي بې قاعده ګيو په صورت آې د بيا شم . ب
 ؛پريكړه وآړي

 څخه حذف ليستصورت آې د آانديد نوم له جدي تيريو په د ټاآنيز آمپاين په وخت د   . ت
 ؛آړي

 .د ټاآنو سيمه ييز او واليتي آمشنران وټاآي . ث

  : بايد پريكړې وآړي چې ګډ دفترد ټاآنو د تنظيم نوى. ٢١

i. بيا ترسره آولو لپاره زمينه واضح آويرنې يا د ټاآنو د يد رايو د بيا شم. 

ii.  شكايتونه بايد .شكايتونو او استيناف غوښتنې اعتباري او شفافې آړنالرې جوړولپه هره آچه د 
ايتونه رد آړي چې شواهد هوده شكيبهغه دوئ بايد لومړى د ټيټې آچې آمشنرانو ته ورشي چې 

په يو معلوم وخت آې د آميسيونونو لخوا اقدام . جدي ضرب االجلونو ته بايد رسيدګي وشي. نلري
د ټيټې آچې . بايد يوه منفي پريكړه وګڼل شي او پرخالف يې بايد استيناف غوښتنه وشينه آول 

د . په صورت آې وړاندې آيدالى شيلوړې آچې آميسيونونو ته د استيناف  د آميسيونونو پريكړې
جوړولو په اړه محكمو ته واك ورآړي ترڅو د و قانون نااجراء شويد بايد  اقدام په توګهيو موقتي 

پورته ياد شوي د شكايتونو او استيناف له  ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر پريكړې وڅيړي، ددې لپاره
 . د ګډ دفتر د پريكړو په اړه وياستعماليدالى شي چې د ټاآنو د تنظيم موقتي آميسيون 

iii.  د آميسيونونو ټاآل او د هغوئ د واآونو واضح آول، د بيلګې په توګه د سيمه ييزو او واليتي ټاآنو
د آانديدانو بررسي بايد په هغه شرط چې . بت د هغوئ په اړونده آچو منظور شيچې د آانديدانو ث

 ٣. ضرب االجل بايد وټاآل شييوه اوونۍ آې بشپړه شي، بايد وغځول شي خو يو واضح

iv.  ثبتول، او د رايه ورآوونكو د رايه ورآوونكو د ثبت بيا پيلول، د ولسواليو په آچه د رايه ورآوونكو
دا پريكړه بايد واضح آړي چې هغه رايه . د تيارولو لپاره د آړنالرو وضع آولد ليستونو 

 .  شي آلن آيږي بايد ثبت آړل١٨ټې تر ي د ټاآنو تر نورآوونكي چې

v.  آه چيرې  په هره آچه په ساده اآثريت پريكړې آوالى شيدا واضح آول چې د ټاآنو آميسيونونه
 .سره ونه رسيږيله يوې پريكړې ته 

vi. واضح هغه شرايط  پريكړه بايد .په واضح توګه د آانديد د مستحق آيدلو معيارونو تعريف آړي
نيز آمپاين پر وخت يې سخت تيري آړي پدې دليل چې د ټاآ يې د يو آانديد نوم  چې له املهآړي
 بايد د پريكړې آولو او استيناف لپاره واضح دا ډول پريكړه. له ليست څخه ويستل آيږي ،وي
تلو پوښتنه هم مطرح آړي او همداراز دا بايد له ټاآنو د مخه د آانديد د و. ب االجل ولريضر

 . ي ورآول آيدالى ته نشيو آانديد ته اچول شوې رايې بل آانديدواضح آړي چې 

vii.  قانون د  سياسي ګوندونو د چې دد حكومتي مرستو د ويشلو لپاره آړنالرې او معيارونه وضع آول
ړ  د مالتټاآنيزو آمپاينونواو آزادو آانديدانو د  سياسي ګوندونو  مادې له حكمونو سره سم بايد د١۵

 . په موخه په مصرف ورسيږي

viii. ه  شفافهد رسنيو د آمشنرانو د ټاآلو لپاره الزيات له سره آتل، د عامه رسنيو د آمپاين د آړنالرو بيا
اختيار ورآول چې هغه رسنۍ نيغه په نيغ مجازات پروسه منځته راوړل او آمشنرانو ته دا واك او 

 . آړي چې تيري يې ترسره آړي



 

 د پارلماني ټاآنو ځنډول

 آال تر مني ٢٠٠۵ښائي د اآنې به  نور پارلماني ټ،شيپه وخت پوره نه ې پورتني شرطونه آه چير .٢٢
ره جوړه شي او ولسمشر ورته امشورتي اددا الزمي وي چې يوه انتقالي به په هغه صورت آې . وځنډول شي

د [په اړه بايد سال مشورې سر له اوسه پيل شي ځكه چې آه  د دغې ادارې د ماهيت .ځواب ويوونكى وي
 . شي دغه خال ډآهبايد ايد په دې هم واوسي چې څه ډول ځنډول ضروري وي نو يوه عمومي موافقه ب] ټاآنو

 تحليلحقوقي او قانوني مسايلو هال اوږد مد 

سپارښتنه آړې چې ښائي نوى انتخاب شوى مطالعې يوې نوموړي ټيم د حقوقي او قانوني اصالحاتو د  .٢٣
 .  دغه څيړنه د ټاآنو د تنظيم ګډ دفتر ته ورآړل شوې ده.پارلمان پرې غور وآړي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
  ماده۴۵د ټاآنو د قانون  ٣



 

 ضميمهالف 

 آاري پالن

د دويمې او دريمې .  په يو وخت هم پيل آيدالى او پرمخ تلالى شي درجې آړنې د لومړۍو آې په مختلفو ساح
  . آار بشپړ شوى نه ويدرجې آړنې تر هغه نشي پيل آيدالى ترڅو چې د لومړۍ درجې

 رجهلومړۍ د

         

   
 د وخت 
 چوآاټ

څوك يې پرمخ  مسئله
 وړي

١٨٠ - E اړينې اساسي پريكړې     
آچې په يوځل ټاآنو آې ترسره آړي د ټاآنو د  ٣ پريكړه وآړي چې آيا ټولې -

 تنظيم د 
   د پارلماني استازيتوب سيستم وټاآي-
په د ډلې لسواليو ياني د واحد ناقابل انتقال رايې سيستم د ګوندونو او څو غړو و(

 )وړاندې

 ولسمشر،
 
 
 ګډ دفترد ټاآنو  

١٨٠ - E ساختاري يا سازماني 
  د ټاآنو انتقالي ادار وټاآي⁄د تنظيم ګډ دفتر  د ټاآنو -
د ټاآنو د د واك، مسئوليت، حساب ورآولو او حساب ورآولو څرګند خطونه  -

ولسواليو د آميسيونونو  د د ټاآنوتنظيم د ګډ دفتر، د هغه داراالنشاء او واليتي او 
 .راآاږيترمنځ 

  د څو آچو د شكايتونو او ننګونو آړنالرې جوړې آړي-

 ولسمشر
 

 ټاآنو دفتريوناما، د
 يوناما

 ټاآنو دفتر د

١٨٠ - E د رايه ورآوونكو روزنه 
 د رايه ورآوونكو د روزنې پروګرامونه جوړ آړي -

 
 ټاآنو دفتر د

١۶٠ - E حقوقي 
  خپرې آړي د ټاآنو مقررې-
 خپرول او غيرمستحق آيدلو په اړه د حكمونو متسحق آيدلو د آانديدانو د -

 
 ټاآنو دفتر د
 ټاآنو دفتر د

١۵٠ - E عملياتي پالن 
 مهالويش او بوديجه هم ولري عملياتي پالن منځته راوړي چې -

 يوناما
د ملګرو ملتونو 
 پراختيائي اداره

١۵٠ - E د رايه ورآوونكو نومليكنه 
 ساحه او جزئيات يې معلوم آړل شي -

 
 ټاآنو دفتر د

١۵٠ - E مالي 
  د ابتدائي بوديجې جوړول-
  د مرستې لپاره پالن-

 ټاآنو دفتر د
 داراالنشاء

د ملګرو ، يوناما
ملتونو پراختيائي 

 اداره
١٣٠ - E د حوزو معلومول 

  د نفوسو د ويشلو تعينول-
 ې د حوزې سرحدونه معلوموي فرمان چ-

صائيو مرآزي د اح
 دفتر

 د ولسمشر فرمان
 

 دويمه درجه
 

 
١٢٠ - E  
١٢٠ - E 
١٢٠ - E  

 
١٢٠ - E  
١٠٠ - E  

  سازماني⁄ساختاري 
  د ټاآنو محلي او واليتي آميسيونونه وټاآي-
 النشاء ته آارآوونكي وګماري ګډ دفتر دارا د ټاآنو د تنظيم د-
او هغه خپرې وڅيړي، آوډ ورآړي  د ټاآنو د تنظيم د ګډ دفتر پخوانۍ پريكړې -

  اضافه موضوعګانې د حل لپاره په ګوته آړي؛آړي چې بايد وساتل شي
 ضرب االجل مقرر آړي د اساسي پريكړو لپاره -
 آړيله مرآز څخه بهر د رايې شمېرلو سيستم جوړ  -

 
 د ټاآنو ګډ دفتر
 د ټاآنو ګډ دفتر
 رد ټاآنو ګډ دفت

 
 د ټاآنو ګډ دفتر

د ټاآنو ګډ دفتر 



 

 
١٣٠ - E  

 
١٢٠ - E  
١٢٠ - E  

 
 
١٢٠ - E  

 
 
 
 

١٢٠ - E  
 
 

 
١٢٠ - E  
١٢٠ - E  

 
 
 
 

١٠٠–E 
 

 د ټاآنيزو حوزو معلومول
 له نفوسو سره د آرسيو ويشل

 لوژيستيك
  د تجهيزاتو ليست جوړ آړي او خريداري پيل آړي-

 امنيت
  ملي اردو او ملي پوليس جوړ آړي؛ پروسې ته ادامه ورآړيDDR د -
 په ټول هيواد آې او هم محلي امنيت پراخ آړي -

 د رايه ورآوونكو نومليكنه
نه تصديق آړي او نوې نومليكنه له سره پيل آړي ترڅو راستانه اوسنۍ نومليك -

 حتي  خاصو ټاآنيزو حوزو ته وګمارل شي– ورشامل آړياونور شوي مهاجرين 
 .په امكاني توګه ځينو د رايو مرآزونه ته هم

  د ولسواليو په آچه د رايه ورآوونكو ثبت منځته راوړي -
 د رايه ورآوونكو روزنه

  نظريې منځته راشي او محلي ټاآنوترڅو د پارلمان تجربې پيداآړي -
  پر ښځو ټينګار-

 مالي
  بوديجه نهائي آړي-
 نهائي آړي د مرسته آوونكو ژمنې -
 
 
 
 

 حقوقي
آړنالرې او معيارونه سياسي ګوندونو ته د دولت له پلوه د مالي مرستې لپاره  -
 ضع آولو

 داراالنشاء
 د ټاآنو ګډ دفتر

د ټاآنو ګډ دفتر 
 داراالنشاء

ايساف،ايتالفي 
، دفاع ځواآونه
، ملي وزارت

اردو، دفاع وزارت 
 ايتالفي ځواآونه

 
 د ټاآنو ګډ دفتر

 
 د ټاآنو ګډ دفتر

د ټاآنو ګډ دفتر، 
 موسسې

 
 

 ملتونو د ملګرو
پراختيايي اداره، 

ما، د ټاآنو ګډ يونا
دفتر، د ملګرو 

ملتونو پراختيائي 
 اداره

 
 د ټاآنوګډ دفتر

 
 دريمه درجه

 
 
١٠٠ – E 
٩٠ – E 
۶٠ - E 

 
٩٠ – E 

 
 
٩٠ – E 

 
 
۶٠ – E 

 
١۴ – E 

 
 

  سازماني⁄ساختاري 
  آميسيونونه وټاآي او وروزيواليتي او د ولسواليو د ټاآنو -
 آارآوونكي وټاآيلو د ځايونو  د رايې اچوولو د مرآزونو او د رايې اچوو-
 د رايې شمېرنې واليتي مرآزونه جوړ آړي، د رايې شمېرنې آارآوونكي -

  روزنه ورآړيوګماري او 
 د آانديدانو عريضه ورآول

  له ګوندونو پرته د آانديدانو ليست بررسي آړي-
  د ګوندونو ليست ثبت آړي-

 رسنى
 ري د آمپاين د رسنيو طرزالعمل بيا له سره وګو-
  د رسنيو د نوي آميسيون غړي وټاآي-

 د رايه ورآوونكو روزنه
 د ګوندونو او د آانديدانو د استازو روزنه  او ؛ د ځائي څارونكو روزنه-

 لوژيستيك
  ځاى په ځاى آول، تصديقول او رسولد سامان اسباب -

 حقوقي
  آه اړتيا وي بنديز لګوي– د آانديدانو مستحق آيدل څاري -

 
ګډ دفتر د ټاآنو د 
 دارالنشاء

د ټاآنو د ګډ دفتر 
 داراالنشاء

 
 د ټاآنو ګډ دفتر
 د ټاآنو ګډ دفتر

 
 د ټاآنو ګډ دفتر
 د ټاآنو ګډ دفتر

 
 ګډ دفترد د ټاآنو 

 داراالنشاء
د ټاآنو د ګډ دفتر 

 داراالنشاء
 د ټاآنو ګډ دفتر

 
 


