
 لنډیز

د ټاکنو سیستم په ۲۰۰۵ کال کې له وضع کېدو راهیسی د افغانستان د ولسي جرګې (پارلمان) 
د ټاکلو لپاره په هېواد کې د ډیموکراتیک ټیکاو او سیاسي مشروعیت بنسټونو ته اساسي 
بڼه ورکړه. دافغانستان د ۳۴ والیتونو په کچه د ګڼو غړیو په ټاکنیزو حوزو کې د یوې 
نه لېږدېدونکې رایې سیستم کاروي، چې په هر والیت کې د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ  
(سهمیې) بېلې شوې دي. د ټاکنو سیستم (چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کلونو په بهیر کې ډېر بدلون پکې 
نه دی راغلی) د سیاسي ډلو د پراختیا مانع شوی، د هغو ټاکنیزو منډو ترړو (کمپاینونو) 
لپاره یې تګالره وړاندې کړې، چې کاندیدانو تر سره کړی او د رایې ورکولو اصول او 
اخالق یې وضع کړي دي. همدارنګه دغه سیستم د افغانستان په دولتي چوکاټ کې د یوې 
پرېکړې کوونکې قوې په توګه چې د ولسمشرۍ د اجراییه قوې ترڅنګ رامنځ ته شوې د 
ولسي جرګې اغېزمنتیا محدودوي. دغه څېړنه د ټاکنو د سیستم او استازیتوب، ډیموکراسۍ، 

ټاکنیز اداري فساد او د ټاکنو د پروسې د پراخه کیفیت تر منځ اړیکي څېړي.  

په يوازني نه لېږدېدونکی رایه (SNTV)  کې  د شته ستراتیژیکې پېچلتیا د څېړلو له پیل 
وروسته دغه څېړنه پر افغانستان د دې سیستم د اغېز شننه او تحلیل کوي او د ټاکنیزو 
اصالحاتو لپاره نوي وړاندیزونه وړاندې کوي، چې لویې سپارښتنې یې په الندې ډول دي:

١) اصالحات باید په اوسني سیستم کې رامنځ ته شي او هم باید د ستر بدلون مخه ونیول 
شي.

۲) په هر والیت کې د پارلمان د لږ شمېر غړیو د ټاکلو له الرې کېدای شي، چې د ټاکنو 
د موجوده سیستم پېچلتیا ډېره راکمه شي، په دې سره به د کاندیدانو شمېر لږ او د رایې 

ورکولو کاغذونه به ډېر منظم وي او هم به د رایو د تیت کېدو شونتیا کمه شي.

۳) په اوسني پارلمان کې د راټوکېدونکو سیاسي ګوندونو، ګروپونو او ایتالفونو د رامنځ 
ته کېدو د هڅولو لپاره د ځانګړې فضا رامنځ ته کولو ته اړتیا ده. د وخت په تېرېددو سره 
به سیاسي ډلې ډېرې منظمه بڼه خپله کړي او دغه سیستم باید رایه ورکوونکو ته دا فرصت 

برابر کړي، چې د رایه ورکولو پر مهال دغه سیاسي ډلې په پام کې ونیسي.

۴) هر نوی سیستم باید د نامتو او مشروعو خپلواکو کاندیدانو د ټاکنې ځای خوندي وساتي.

٥) دا ډېره مهمه ده، چې په سیستم کې پېچلتیاوې له منځه الړې شي او رایه ورکوونکو ته 
نه یوازې د رایې ورکولو د تګالرې په اړه معلومات ورکړل شي بلکې دا هم ورته په ډاګه 

شي، چې د دوی رایې پر جوړېدونکي حکومت باندې څه ډول اغېز لري.
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د لیکوالو په اړه
اندریو رونالدز په کاپیټال هیل کې 
د شمالي کارولینا په پوهنتون کې 
غړی  څانګې  د  علومو  سیاسي  د 
دی.  مشر  مطالعاتو  نړیوالو  د  او 
په  کولو  ډموکراتیک  د  نوموړي 
له  او  دي  لیکلی  کتابونه   ۱۰ اړه 
د  یې  کې  هېوادونو  ډېرو  څخه   ۲۰
اړونده  د  جوړول  اوقانون  ټاکنو 
په  سالکار  د  کې  برخه  په  مسایلو 

توګه کار کړی دی.
جان م. کیري د وینتورت د سیاسي 
ډارتموت  په  او  پروفیسور  علومو 
څانګې  د  حکومت  د  کې  کالج 
د  امریکا  د  همدارنګه  او  دی  مشر 
هنرونو او ساینس د اکاډمۍ غړی 
ډیموکراتیکو  د  نوموړي  دی.  هم 
بنسټونو په اړه ۵ کتابونه او تر ۵۰  

ډېرې علمي لیکنې کړې دي.



2

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

سريزه. 1
د ۲۰۰۵ کال په سپتمبر کې ۶،۵ میلیونه افغان رایي وشمېرل شوې، 
چې دا له ګڼو نیمګړتیاوو سره سره  د افغانانو په تاریخ کې تر 
وروسته  کاله  پنځه  وې.  ټاکنې  ساري  بې  د  او  خپلواکې  ټولو 
کمې  څخه  میلیونو   ۲،۵ له  لپاره  ټاکنو  د  جرګې  ولسي  دویمې  د 
د  لپاره  میاشتو  څو  د  یې  اړه  په  پایلو  د  چې  شوې،  ثبت  رایې 
ترمنځ  قوې  قضایي  د  او  کمېسیونونو  د  ټاکنو  د  جرګې،  ولسي 
قانوني  افغانستان  د  کې  وخت  ورته  په  شول.  ته  رامنځ  بحثونه 
او  روحیې  شخصي  پیاوړې  سیستم،  حزبي  کمزوري  د  تګالرو 
د  رول  خپل  د  کې  جوړولو  په  تګالرو  د  چې  پارلمان،  داسې 
رامنځ ته کولو لپاره مبارزه کوي، ځانګړتیا خپله کړې ده. دغه 
افغانان   یې  اوسمهال  چې  طریقه  کومه  کوي،  ډاګه  په  دا  څېړنه 
 اغېزم د  کاروي  لپاره  دټاکلو  استازیو  خپلو  د  ته  پارلمان 
حال  کوي،  ته  رامنځ  ستونزې  ډېرې  لپاره  استازیتوب  قانوني 
لپاره  کولو  ښه  د  کیفیت  د  ډیموکراسۍ  د  موضوع  دغه  چې  دا 
اړینه ده. دغه طریقه، چې په اړه یې پوښتنې راپورته کېږي د 
داسې  په  ده.  موضوع   (SNTV) رایې لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ 
په  کولو  پلي   د  ډیموکراسۍ  د  کې  افغانستان  په  چې  کې،  حال 
الره کې دغه سیستم کومه لویه ستونزه نه ده، دغه څېړنه ښيي، 
او  پراخوي  پسې  هم  نورې  ال  ستونزې  اوسنۍ  سیستم  دغه  چې 
هغه په دې ډول، چې دا سیستم د پایښت وړ سیاسي ډلو او لویو 
ډلې  دغه  یې  کې  پایله  په  او  کوي  کمزوری  پراختیا  ایتالفونو 
نشې کوالی د هېواد د مهمو ستونزو د حل لپاره تګالرې جوړې 

کړي.

راڅرخېږي،  باندې  برخو  داسې  دوو  په  تبصرې  څېړنې  دغه  د 
دا  لومړی  لري.  تړاو  بشبړ  سره  پوهې  له  علومو  سیاسي  د  چې 
چې د  ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره پیاوړو مقننه قوې ته اړتیا 
ده۱. په دغه بېلګه کې ”پیاوړي" مقننه قوه هغه ده، چې د تګالرو 
وړاندیزونو ته پرمختګ ورکړی شي او آن د اجراییه څانګې په 
جلب  را  مالتړ  لپاره  تصویبولو  د  تګالرو  دغه  د  سره  راجلبولو 
کړ شي او دا کار کوالی شي د ملي حکومت په اجراییه ادارو او 

نورو ټولنو اغېزمنه څارنه  هم رامنځ ته کړي.

دویم دا چې پیاوړي سیاسي ګوندونه او یا د استازیو نور 
ګڼل  عناصر   اړی قوې  مقننه  پیاوړې  د  ایتالفونه۲  پياوړي 
هغو  په  چې  دي،  هغه  ګوندونه  سیاسي  کېږي۳. «پیاوړي" 
شریک  چې  وي،  شوي  راټول  سیاستوال  هغه  ډله  یوه  کې 
اصول ولري او د خپل ځان د مالتړ لپاره رایه ورکوونکي 
په  چې  وي،  پکې  پوهان  قانون  داسې  او  شي  کړای  پیدا 
په  تګالرو  د  سره  بنسټ  په  اصولو  ګډو  دغو  د  کې  دفتر 
۱۰۰ کسانو په یوه جرګه کې  جوړولو کې مرسته وکړي. د 
هېڅوک په یوازې توګه نشي کوالی، چې یوه ملي تګالره 
رول  ایتالفونو  منظمو  د  لپاره  همدې  د  نو  کړي،  ته  رامنځ 

هېڅ  چې  څرګندېږي،  څخه  حقیقت  دې  له  دی.  مهم  ډېر 
شتون  له  ګوندونو  فعالو  د  کچه  ملي  په  دیموکراسي  نوې 
رایه  د  پرته  شتون  له  ګوندونو  د  کوي.  نه  فعالیت  پرته 
پوهه  دې  په  چې  ده،  ستونزمنه  ډېره  هم  لپاره  ورکوونکو 
په  تګالرو  ملي  د  کې  پارلمان  په  رایه  دوی  د  چې  شی، 
ده.  ګټوره  څومره  لپاره  استازیتوب  ښه  د  یا  او  جوړولو 
او  قوې  مقننه  پیاوړې  لپاره  ډیموکراسۍ  د  ډول،  لنډ  په 
دا  څېړنه  دغه  ده.  اړتیا  ته  ګوندونو   تکړه  لپاره  هغې  د 
سیستم  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د  چې  کوي،  ګوته  په 
د  ګوندونو  غښتلیو  د  کې  جرګه  ولسي  په  افغانستان  د 
مخکې  په  ډیموکراسي  د  سره  کولو  کمزوری  په  پرمختګ 

کېږي.  ګڼل  خنډونه 

ګوته  په  هم  ستونزې  هغه  نورې  ځینې  کې   څېړنه  دې  په 
شوې دي، چې په یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې پورې اړه 
لري. دغه سیستم لکه څنګه، چې په افغانستان کې پلی کېږی 
المل  شاملېدو  د  کاندیدانو  شمېر  ګڼ  د  کې  پاڼې  په  رایې  د 
ګرځي، چې دغه چاره له رایه ورکوونکو څخه د الرې د 
ورکېدو او یوه ناپېژندل شوي کاندید ته د ډېرو رایو د تګ 
المل ګرځي. د ټاکنو په دغه ګونګ شکله سیالۍ کې، چې 
د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم په پایله کې رامنځ 
حوزو  ټاکنیزو  والیتي  لویو،  په  افغانستان  د  دی،  شوی  ته 
توپیر  کم  ډېر  ترمنځ  کاندیدانو  بایلونکو  او  ګټونکو  د  کې 
وي. دغه چاره یوه ډول فساد او د رایو د پېرودلوامل ګرځي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1 د بېلګې په ډول الندې لیکنې وګوری:  متیو س. شوګرات او جان م. کیري ، 

ولسمشران او اسمبلې: قانوني طرح او ټاکنیز نوښتونه (کامبریج: د کامبریج د 
پوهنتون پریس، ۱۹۹۲)؛ م. سټیون فیش، (پیاوړي قوانی، پیاوړې دیموکراسي)، 
او  فیش  سټیون  م.  د  او  ۵ـ۲۰؛   :(۲۰۰۶)  ۱ ګڼه  مه   ۱۷ جورنال  د  دیموکراسۍ  د 
کامبریج  یارک:  (نیو  سروې  نړیواله  یوه  کتاب:  قوانینو  ملي  د  کروینګ،  متیو 

پوهنتون پریس، ۲۰۰۹).
۲ په هغه وخت کې، چې یوه مخکینۍ سیاسي ډله په یو هېواد کې بدلون مومي، 
د ډلې د نوښت په اړه قانوني اړتیاوې او کلتوري سپارښتنې. ځانګړیو تاریخي 
کمونیستي  چې  کې،  هېوادونو  هغو  په  (حتی  کې  چاپیریالونو  ځینو  په  میراثونو 
دوره پکې تېره شوې ده او همدارنګه په افغانستان کې) د همکاری او ګوندونو 
نظریه ګډوډه کړې ده. حتی په داسې چاپیریالونو کې به هم ښایي قانون پوهان د 
ځینو ګډو اصولو په رڼا کې د یو ډول ټاکنو د رامنځ ته کولو هڅه کوي او کله، 
چې وټاکل شي بیا نو د دغو اصولو د پلي کولو لپاره کلک ګامونه پورته کوي. 
په دغه څېړنه کې دغه ډول یوه همغږي او ګډ کار ته د پیاوړي قانوني ملګری 
په توګه کتل کېږي او دا په نظر کې نه نیسي، چې ایا دغه اتحاد خپل ځان ته یو 

سیاسي ګوند وایي او که نه.
۳ د بېلګې په ډول د جان چ. الډریچ، ولې ګوندونه؟ وګوری، په امریکا کې د 
ګوندونو د سیاست اصلیت او نوښت (شیکاګو: د شیکاګو پوهنتون پریس، ۱۹۹۵)؛ 
په  جوړونه:  ادارو  ډیموکراتیکو  د  سکولي،  ر.  ټیموټي  او  مینوارینګ  سکوټ 
پریس،  پوهنتون  د  سټانفورډ  د  (سټانفورډ:  سیستم  ګوندونو  د  کې  امریکا   التی
د  یارک:  (نیو  ورکونه  حساب  او  ورکول  رایه  قانوني  کیری،  م.  جان  ۱۹۹۵)؛ 
رینولډز  س.  اندریو  او  کیری  م.  جان  د  او  ۲۰۰۹)؛  پریس،  پوهنتون  د  کامبریج 
شمېره   ،۲۲ جورنال  ډیموکراسۍ  د  خوځښت)  عربي  او  طرح  سیستم  د  ټاکنو  (د 

.۴۷-۳۶ :(۲۰۱۱) ۴
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د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه

چې تر اوسه دغه کار د افغانستان په ټاکنو کې شوی هم دی. 
همدارنګه د دغه سیستم په پایله کې السته راغلې نتیجې د سیمو 
په بدلون سره ډېرې حساسې وي، چې د افغانستان د اوسني 
امنیتي حالت ته په کتو سره دغه ستونزه ډېره د پام وړ ده. 
باالخره دا چې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې په سیستم کې 
ښځې  داسې  ځینې  سره  دې  په  ده   شوې  بېله  ونډه  ته  ښځو 
پارلمان ته راځي، چې مشروعیت یې له ننګونو سره مخامخ 
وي. د دې المل دا دی، چې دغه سیستم د ښځو لپاره دا زمینه 
برابره کړې، چې د نارینه سیاالنو په پرتله په ډېرو لږو رایو 

څوکۍ تر السه کړي. 

د څېړنې پاتې برخه په الندې ډول ترتیب شوې ده. دویم څپرکی 
د نورو ډېرو کارېدونکو ټاکنیزو سیستمونو په پرتله د یوازنۍ 
نه لېږدېدونکې رایې د سیستم ستراتیژیکې پیچلتیاوې په ګوته 
کوي. دریم څپرکی د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې له سیستم 
سره د افغانستان تجربه څېړي، چې دا موضوع هغو هېوادونو 
ته په پرتلیزه کتنې سره پیلوي، چې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې 
رایې سیستم پکې کارول کېږي. بیا دېته راځی چې دغه سیستم 

په افغانستان کې څنګه ومنل شو او وروسته د ۲۰۰۵ کال او ۲۰۱۰ 
د  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د  کې  جرګو  ولسي  په  کال 
سیستم ځانګړې پایلې ارزوي. همدارنګه په دې استازیتوب 
سیستم  د  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د  ونډه،  رایو  د  کې 
د  ورسره  ورکوونکي  رایه  چې  ننګونې،  هغه  کې  پایله  په 
سیاسي  د  کې  جرګه  ولسي  په  مخکېږي،  کې  پاڼو  په  رایو 
ګوندونو او ایتالفونو پرمختګ، د ښځو استازیتوب، په ۲۰۱۰ 
کال کې د غزني والیت نانندریزې ټاکنې او په پرتلیز ډول 
د افغانستان د پارلماني ټاکنو د عمومي کیفیت په اړه بحثونه 
سیاست  د  افغانستان  د  څېړنه  دغه  کې  پای  په  دي.  راغلي 
په برخه کې د خنډونو شتون ته په پاملرنې سره د ټاکنیزو 
کې  لړ  دې  په  کوي.  وړاندې  بدیلونه  الزم  لپاره  اصالحاتو 
د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ۲۰۱۲ کال د جون په میاشت کې 
د ټاکنو د قانون د تعدیل وړاندیزتحلیلوي. همدارنګه د دوو 
نورو بدیلونو په اړه هم بحث کوي، چې د اوسني د یوازنۍ 
نه لېږدېدونکې رایې د سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لرې کولی 
شي. په پای کې ځینو هغو موضوعاتو ته اشاره کېږي، چې 

ښایي د اصالحاتو اجندا ورسره مخامخ شي.

د يوازنۍ نه لېږدېدونکې رايې (SNTV) ستراتيژيکه پېچلتيا. ٢
په میخانیکي ډول یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایه ډېره ساده ده. هر 
رایه ورکوونکی د یوې رایې حق لري، چې باید یوه کاندید ته یې 
ورکړي او هر کاندید، چې ډېرې رایې وګټي همغه د ټاکنو په اړونده 
حوزه کې بریالی بلل کېږي۴. مګر بیا هم په ستراتیژیک ډول یوازنۍ 
نه لېږدېدونکې رایه ډېره پېچلي وي. د ملي پارلمانونو د ټاکنې لپاره 
په بل هېڅ ټاکنیز سیستم کې د سیاسي ډلو د پرمختګ پر وړاندې او 
یا د استازیو لپاره د مالتړ په را جلبولو کې دومره خنډونه نه را پیدا 

کېږي.

د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې له سیستم نه پرته په بل هر سیستم 
کې دا اجازه ورکړل شوې، چې یوه ډله کاندیدان خپلې رایې سره 
یو ځای کړي او په پایله کې یې ګټه ټولې ډلې ته ورسېږي. دغه 
کار په نورو سستمونو کې شونی دی لکه په انډولیز سیستم۵ (چې 
په ډېرو ډیموکراتیکو هېوادونو کې کارول کېږي)، د لېږدېدونکې 
رایې په سیستم۶ (د بېلګې په ډول د استرالیا او ایرلنډ) او د ډله ییزو 
رایو په سیستم کې، چې رایه ورکوونکي کوالی شي څو کاندیدانو ته 
رایه پکې ورکړي (لکه په ډېری عربي هېوادونو کې، چې کارول 
کېږي).د رایې ورکول په دې معنا دی، چې یو ایتالف دا تمه لری، 
چې په یوه انتخاباتي حوزه کې د خپل مالتړ دومره رایې تر السه 
کړی، چې د انتخاباتی حوزې د مالتړ له اندازې سره برابرې وی 
او دغه مجموعه د ټولو غړیو د ګټو مالتړ کوي. لکه څنګه، چې د 
یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې په سیستم کې هېڅ رایه ورکونه شتون 
نلري، نو د ولسي جرګې لپاره به د کاندیدانو تر منځ هره ګډه هڅه 

داسې وي لکه د یوې طوفانې څپې پر وړاندې المبو وهل.

د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې په سیستم کې یوه سیاسي ډله 
یا ایتالف یوازې هغه وخت کوالی شي، چې د خپل مجموعي 
دری  الندې  چې  کړي،  السه  تر  استازیتوب  اړونده  مالتړ 

شرطونه پوره کړای شي:

۱) د خپل مالتړ د کچې لپاره بشپړه چمتوالی ولري.

کاندیدان  شمېر  سم  سره،  نیولو  کې  پام  په  کچې  دغې  د   (۲
ودروي.

د  رایې  خپلې  چې  وهڅوي،  ته  دې  ورکوونکي  رایه   (۳
کاندیدانو تر منځ په مساوي ډول ووېشي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دغه عنصر د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې په سیستم کې د ځانګړو شویو چوکیو 
او  ښځو  د  کې  افغانستان  په  چې  څنګه،  لکه  دی  پیچلی  هم  نور  سره  شتون  په 

کوچیانو لپاره څوکۍ ځانګړې شوې دي. الندې دې موضوع ته ځیر شی.
نه  یوازېنۍ  د  چې  کوو،  خبرې  باندې  پېچلتیا  ستراتیژیکه  هغه  په  موږ  اوس 

لېږدېدونکې رایې په ساده ډول کې نغښتې ده.
۵ د استازیتوب د تناسبي لیست په سیستم کې سیاسي ډلې د کاندیدانو لیستونه په 
ملي او سیمه ییزه کچو باندې رایه ورکوونکو ته وړاندې کوي، رایه ورکوونکي 
سیاسي ډلو ته رایې ورکوي او سیاسي ډلو ته څوکۍ د دوی د تر السه کړل شویو 

رایو په تناسب ورکول کېږي.
۶ د لېږدېدونکې رایې په سیستم کې رایه ورکوونکي د یو غړي یا څو غړیو  په 

لرونکې ولسوالۍ کې کاندیدان په ترتیب سره غوره کوي.
۷ د رایو په بالک سیستم کې رایه ورکوونکي د چوکیو د شمېر په اندازه کاندیدانو 
ته رایه ورکولی شي. هغه کاندیدان، چې ډېرې رایې یې ګټلې وي دغه څوکۍ 

ډکوي.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

کېدل  ته  رامنځ  تېروتنې  د  کې  شرایطو  پاسنیو  څو  یا  یو  په 
چېرته  که  وګرځي.  المل  باطلېدو  د  رایو  د  ایتالف  د  ښایی 
یو ایتالف ګمان وکړي، چې ډېر مالتړ لري او ډېر کاندیدان 
ودروي نو رایي به یې د ډېرو کاندیدانو تر منځ تیت شي، 
چې په پایله کې به یې کاندیدان د ټاکل کېدو وړ رایې تر السه 
ورکوونکي  رایه  مالتړی  ایتالف  د  چېرې  که  کړای؛  نشي 
چې  ده،  شونې  نو  وکړي  توجه  ډېره  ته  لوري  کاندید  یو  د 
نور کاندیدان یې له ناکامېدو سره مخامخ شي او که ایتالف 
لږ شمېر کاندیدان وټاکي نو په پایله کې به د ډېرو رایو په 
(د  کړي  السه  تر  څوکۍ  شمېر  لږ  سره  سره  کولو  ترالسه 

ډېرو معلوماتو لپاره ۱ شمېره بکس وګوری).

له ټاکنو څخه مخکې د مالتړو رایه ورکوونکو اټکلول ان په 
دی،  کار   ستونزم هم  کې  هېوادونو  ډموکراتیکو  لویو  هغو 
اړونده ډلې وفاداره  باثباته سیاسي ډلې لري او هم یې  چې 
سیاسی  د  دلته  راشو،  ته  افغانستان  که  اوس  لري.  مالتړي 
کړیو تر منځ د ګډ ټاکنیز کار د نشتوالی له المله ان لومړی 
شرط هم پوره نه ښکاري ځکه دلته د مخکېنیو ټاکنو او یا د 
رایو د شمېر په ډول کوم داسې تاریخي معلومات نشته، چې 
پر بنسټ یې په یو ځانګړي والیت کې د یوې سیاسي ډلې یا 

ایتالف د مالتړو کچه څرګنده شي.۸

ایتالفونو  د  کې  سیستم  په  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د 
ترمنځ هم د رایو د وېشلو پر وړاندې سترې ستونزې پرتې 
خپلواک  په سیستم کې  رایې  نه لېږدېدونکې  یوازنۍ  دي. د 
ځکه  لري،  چانس  ښه  ډېرولو  د  رایو  خپلو  د  تل  کاندیدان 
لري.  اړه  پورې  رایه  ځانګړې  په  کس  یو  د  یوازې  ټاکنه 
که له سیاالنو او یا له ایتالفونو څخه رایي وګټل شي بیا هم 
لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د  کې  حقیقت  په  کېږي.  بلل  رایي 
له  سیالي  لپاره  ټاکنو  د  ایتالفونه  باید  کې  سیستم  په  رایې 
صفر څخه پیل کړي ځکه دوی ټول د ورته رایه ورکوونکو 
د مالتړ د ترالسه کولو لپاره سیالي کوي. نو د همدې المله 
ترمنځ  سیاستوالو  د  سیستم  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د 
معنا  یې  کې  پایله  په  چې  نیسي،  مخه  همغږۍ  داسې  یوې  د 
لرونکې سیاسي ډلې او باثباته ایتالفونه رامنځ ته شي او د 
دې پر ځای سیاسي ځان ځانۍ ته وده ورکېږي، چې په پایله 

کې به یې هر سړی د خپل ځان لپاره ستراتیژي جوړوي.

لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د  سره  ډېرېدو  په  حوزو  د  ټاکنو  د 
نورو  په  کېږی.  رابرسېره  هم  نوره  کمي  سیستم  رایې 
سیستم  رایي  لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د  چې  کې،  هېوادونو 
کاروي په یوه ټاکنیزه حوزه کې د څوکیو شمېر له ۱۰ څوکیو 
چې  کې،  حال  داسې  په  وي.  محدود  پورې  شمېر  کښته  تر 

سره  نیولو  کې  پام  په  حوزو  والیتي  د  کې  افغانستان  په 
دغه شمېر کله له ۲ څوکیو څخه (په نیمروز، نوریستان او 
پنجشیر کې) کښته او بیا تر ۳۳ څوکیو (په کابل کې) پورې 
د  کاندیدانو  د  ستونزه  لومړنۍ  کې  حالت  دې  لوړېږی.په 
شمېر ډېروالی دی. د لوړ شمېر رایو په حوزو۹ کې کاندیدان 
کوالی شي د اچول شویو رایو په ټیټه سلنه باندې هم بریالي 
او  ودریږي  ته  ټاکنو  کاندیدان  ډېر  چې  حالت،  دغه  شي. 
رایې تیت او مجموعی شمېر یې راکمېږي  ددې المل کېږي، 
چې د ګټلو وړ رایې له هغه ډېر شمېر کاندیدانو سره شریکې 
کاندیدانو  د  ښایي  دا  دی.  کړي  کاندید  یې  ځانونه  چې  شي، 
لپاره په ټاکنو کې د پچه اچونې بڼه ولري ځکه په دې حالت 
کې به د ګټونکو او بایلونکو د رایو د شمېر تر منځ ډېر لږ 
ټاکنو  بېلو  بېال  په  لپاره  حل  د  موضوع  دې  د  او  وي  توپیر 
همدارنګه  کېږی.  ته  رامنځ  ستونزې  جوړونې  قانون  د  کې 
یو  له  رایې  د  کاندیدان  چې  ده،  شونې  کې  سیستم  دغه  په 
داسې کاغذ سره مخامخ شي، چې په هغه کې سلګونه مختلف 
د  دوی  د  به  ته  اچوونکو  رایه  او  وي  شوي  لست  کاندیدان 
خوښې وړ کاندید پېژندنه، د هغوی ځای معلومول او په نښه 
کول یو ستونزم کار وي. د بېلګې په ډول د کابل د رایو په 
کاغذ کې په ۲۰۰۵ کال کې ۴۰۰  او په ۲۰۱۰ کال کې ۶۶۰ کاندیدان 

لست شوي وو.

که له ټاکنیزو منډو ترړو ور تېر شو، د همغږۍ په مخکې 
په  چې  ډېریږي،  هم  نورې  وخت  هغه  ستونزې  پرتې 
چې  کله  او  ودریږي  ته  سیالۍ  کاندیدان  (سلګونو)  درجنو 
هم  ستونزې  دغه  نو  وي  پراخه  ساحه  مالتړ  د  ایتالف  یو  د 
لویېږي. دا هم شونې ده، چې په یوه ټاکنیزه حوزه کې رایه 
ورکوونکي د دوو ایتالفونو مالتړ وکړي خو په یو ټاکنیزه 
د  ترمنځ  ایتالفونو  ډېرو  یا  او  څلورو  دریو،  د  کې  حوزه 
رایو وېشل ستونزه رامنځ ته کوي، په دې وخت کې له یوې 

ډلې نه بلې ته د غال شونتیاوې ډېریږي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۸ په داسې حال کې، چې د افغانستان د مجاهدینو ډلې یا تنظیمونه د تاریخي سیمه 
ییز او محلي مالتړ لرونکي دي او د ایتالفونو جوړیدنه هم پردوی راڅرخي (د 
۲۰۱۱ کال په پای کې د ملي متحده جبهې او د افغانستان د ملي  بېلګې په ډول د 
ایتالف رامنځ ته کېدل، چې غړي یې له جمعیت اسالمي سره اړیکې لری) نو 
د همدې امله په دې اړه الهم ډاډ او باور شتون نلري. د دې المل هم دا دی، چې 
په  سیستمونو  نورو  د  ایتالفونه  کې  سیستم  په  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د 
خالف ډېر دې ته اړ دي، چې د خپلو رایو و مالتړ کچه څرګنده کړي (۱ شمېره 

بکس وګوری).
۹ یو تخنیکي ټیم په یوه ټاکنیزه حوزه کې د څوکیو شمېر ټاکي. په دغه څېړنه کې 

د حوزې د رایو شمېر مهم دی او د هغو جغرافیایي کچه مهمه نده
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د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه

په هغو ولسوالیو کې، چې شپږ وکیالن ترې ټاکل کېږي، درې سیاسي اېتالفونه موجود دي: یو ستر، یو متوسط او یو کوچنی اېتالف. د پی ار سیستم له مخې به د 
رایو څرنګوالی په الندې ډول وي: 

 که هر اېتالف د خپلو پلویانو مالتړ په سمه توګه تخمی او د مالتړ په تناسب خپل کسان کاندید کړي، نو د د یوازینې نه لېږدېدونکې له مخې به هم د رایو وېش همدا 
ډول وي او د مالتړ څرنګوالی به په الندې ډول وي: 

که چېرې د الف اېتالف د درېو پر ځای پنځه کاندیدان وړاندې کړي، نو رایې به یې ووېشل شي او په دې توګه به یوازې دوه څوکۍ وګټي. په دې حالت کې ب 
اېتالف، که څه هم د مالتړ دوه برخې لري، درې څوکۍ خپلوي: 

 

که الف اېتالف ډېر کسان هم کاندید نه کړي، خو رایې په سمه توګه ونه وېشي، نو بیا هم له ورته برخلیک سره مخامخ کېدای ش:

که د الف اېتالف د کاندیدانو شمېر او د رایو وېش دواړه ناسم وي، نو پاېلې په یې خورا خرابې وي:

ګټوونکی؟مالتړکاندید

هو٪۱۷الف اېتالف  ۱

هو٪۱۷الف اېتالف ۲

هو٪۱۷الف اېتالف ۳

هو٪۱۶ب اېتالف ۱

هو٪۱۵ب اېتالف ۲

هو٪۱۵ج اېتالف ۱

اېتالفمالتړڅوکۍ

الف۳٪۵۱

ب۲٪۳۴

ج۱٪۱۵

ګټوونکی؟مالتړکاندید

هو٪۱۷الف اېتالف  ۱

هو٪۱۷الف اېتالف ۲

هو٪۱۷الف اېتالف ۳

هو٪۱۶ب اېتالف ۱

هو٪۱۵ب اېتالف ۲

هو٪۱۵ج اېتالف ۱

ګټوونکی؟مالتړ کاندید

هو ٪۱۱الف اېتالف ۱

هو ٪۱۰الف اېتالف ۲

نه ٪۱۰الف اېتالف ۳

نه ٪۱۰الف اېتالف ۴

نه ٪۱۰الف اېتالف ۵

هو ٪۱۲ب اېتالف ۱

هو ٪۱۱ب اېتالف ۲

هو ٪۱۱ب اېتالف ۳

هو ٪۱۵ج اېتالف ۱

ګټونکیمالتړکاندید

هو۳۰٪الف اېتالف ۱

هو۱۵٪الف اېتالف ۲

نه۶٪الف اېتالف ۳

هو۱۲٪ب اېتالف ۱

هو۱۲٪ب اېتالف ۲
هو۱۱٪ب اېتالف ۳
هو٪۱۵ج اېتالف ۱

ګټونکی مالتړ کاندید

هو ۳۰٪ الف اېتالف ۱

نه ۶٪ الف اېتالف ۲

نه ۵٪ الف اېتالف ۳

نه ۵٪ الف اېتالف ۴

نه ۵٪ الف اېتالف ۵
هو ۱۲٪ ب اېتالف ۱
هو ۱۲٪ ب اېتالف ۲

هو ۱۱٪ ب اېتالف ۳
هو ۱۵٪ ج اېتالف ۱

 چوکاټ: د یوازینې نه لېږدېدونکې رایې سیستم نا اټکل شوي خطر: 
په هغو ولسوالیو کې، چې شپږ وکیالن ترې ټاکل کېږي، درې سیاسي اېتالفونه موجود دي: یو ستر، یو متوسط او یو کوچنی اېتالف. د پی ار سیستم له مخې به د 

رایو څرنګوالی په الندې ډول وي: 

 که هر اېتالف د خپلو پلویانو مالتړ په سمه توګه تخمی او د مالتړ په تناسب خپل کسان کاندید کړي، نو د د یوازینې نه لېږدېدونکې له مخې به هم د رایو وېش همدا 
ډول وي او د مالتړ څرنګوالی به په الندې ډول وي: 

که چېرې د الف اېتالف د درېو پر ځای پنځه کاندیدان وړاندې کړي، نو رایې به یې ووېشل شي او په دې توګه به یوازې دوه څوکۍ وګټي. په دې حالت کې ب 
اېتالف، که څه هم د مالتړ دوه برخې لري، درې څوکۍ خپلوي: 

 

که الف اېتالف ډېر کسان هم کاندید نه کړي، خو رایې په سمه توګه ونه وېشي، نو بیا هم له ورته برخلیک سره مخامخ کېدای شی:

که د الف اېتالف د کاندیدانو شمېر او د رایو وېش دواړه ناسم وي، نو پاېلې په یې خورا خرابې وي:
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

په افغانستان کې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم تجربه. ۳
رامنځ ته کولو سره اردن د یو داسې ټاکنیز سیستم خاوند شو، چې 
هغه نه د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم ؤ او نه هم کوم بل 
داسې سیستم ؤ، چې ټاکنیزو انجینرانو دې پېژندلی وای او په پایله 
کې دغه سیستم د هغه هېواد د ټولو لویو سیاسي فعالینو لپاره د منلو 
وړ ونه ګرځېد. دغه هېواد اوس د ټاکنو د پروسې د اصالحاتو 
په درشل کې دی او د اصالحاتو پایلې ال هم ندي څرګندې شوې.

د ۴۰ کلونو په ترڅ کې د جاپان او نورو هېوادونو په اړه د یوازنۍ 
نه لېږدېدونکې رایې د سیستم د بدلې شوې بڼې بریا دا وه، چې دغه 
سیستم په ځانګړیو حاالتو کې بریالی و، خو په یوه ډیموکراتیک 
هېواد کې داسې هیله نه کېده چې دا ډول رایې دې د څوکیو ګټلو ته 
الر هواره کړي. په داسې حال کې، چې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې 
رایې سیستم د وانوټاو او د پیټکاری د ټاپوګانو په هېوادونو کې 
کارول کېږي خو په اوسني وخت کې افغانستان یوازنی لوی هېواد 
دی، چې د خپل پارلمان د ټاکنې لپاره له دغه سیستم څخه ګټه اخلي.

په افغانستان کې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم منل کېدل

په افغانستان کې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم را پیدا کېدل په 
لومړي سر کې د یوې ناڅاپي پېښې محصول و، چې په دې برخه کې 
د کمونیستي او کورنیو جګړو پر مهال د سیاسي ډلو ورانېدلو، په ګڼ 
شمېر غړیو درلودونکو حوزو کې د خپلواکو کاندیدانو لپاره د یوازېنۍ 
رایې د کارولو  په اړه ناسم پوهاوي او د یو منظم اپوزیسیون د رامنځ 
ته کېدو د مخنیوي لپاره د اجراییه قوې ځانګړې پالیسۍ د دغه سیستم 
په رامنځ ته کولو کې لویه ونډه درلوده. په ۲۰۰۴ کال کې ملګرو ملتونو 
د ولسې جرګې د ټاکنو لپاره د والیتونو لپاره د استازیو د تناسبي لیست 
سیستم (انډولیز سیستم) وړاندې کړ، خو کله، چې دوی دغه سیستم کابینې 
ته وړاندې کړ کابینې یې پر وړاندې بیځایه ګام پورته او رد یې کړ. 
کله، چې په کابینه کې یو وزیر د ملګرو ملتونو دغه مسلکي ټاکنیز 
سییستم په ډېره کمزورې بڼه تشریح کړ نو ولسمشر ښاغلی کرزي د دې 
په اعالنولو سره، چې رایه ورکوونکي به د ډلو او ایتالفونو پر ځای 
کاندیدان وټاکي او کاندیدان نشي کوالی د ټاکنو په پاڼه کې له سیاسي ډلو 
سره خپل تړون وښیي،  دغه د والیتونو لپاره د استازیو د لسیتی انډولیز 
سیستم پر ځای د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم غوره کړ.۱۲ نو 
دهمدې پر اساس د ۲۰۰۴ کال د ټاکنو په فرمان کې راغلل، چې رایه 
ورکوونکي به د سیاسي ډلو پر ځای خپلواک کاندیدان وټاکي، خو بیا هم 
د والیتونو د ډېرو غړیو لرونکو حوزو د ټاکنو لپاره په لومړي سر کې 
د استازیو د لیستي انډولیز سیستم په پام کې نیول شوی و. په دې اړه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارګریت مکی او ایتان شینر، (د جاپان د ټاکنو نوی سیستم: ال پلس کا چنج،) ټاکنیزې 
زده کړې ۱۹، شمېره ۴ (۲۰۰۰): ۴۷۷-۴۴۷

۱۱ اندریو رینولډز او جورګ ایلکلیټ، (اردن: په عربي نړۍ کې د ټاکنیز سیستم طرح،) 
.۵۴-۵۳ ،(۱۹۹۷ ،IDEA سټاکهولم: نړیوال) د ټاکنیز سیستم د طرح نړیوال کتاب

۱۲ په کابل کې له برخه اخیستونکو سره د لیکوال د ۲۰۰۴ کال خبرې

پرتلیزه څېړنه

د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم ډېرو نیمګړتیاوو ته په 
پاملرنې سره، دغه سیستم په نورو ډیموکراتیکو هېوادونو کې 
د مقننه قوې د ټاکلو لپاره ډېر کم کارول کېږي. دا هغه سیستم 
دی، چې په ۱۹۴۸ کال کې متحده ایالتونو د خپل اشغال پر مهال 
جاپانیانو ته «ډالۍ" کړ او له ۱۹۴۸ نه تر ۱۹۹۳ کال پورې په جاپان 
کې کارول کېده. په دغه موده کې په نوموړي سیستم باندې په 
جاپان کې ډېرې نیوکې وشوې او د دغه سیستم پر ځای ورو 
انډولیزمختلط  د  استازیو  د  ولسوالۍ  لرونکې  غړي  یو  د  ورو 
سیستم PR/(SMD) غوره کړی شو. خو بیا هم جاپانیانو، چې د 
ډیموکراسۍ په برخه کې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم 
پرمهال کومې بریاوې ترالسه کړې دي هغه په افغانستان کې 
ناشونې دي. د جاپان د ټاکنو طرح کوونکی په دې پوه شول، 
چې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم پېچلتیاوې په هندسي 
ډول د پراخوالي په ډېرېدو سره ډېریږي نو له همدې امله د هرې 
ټاکنیزې حوزې پراخوالی تر دریو او پنځو کاندیدانو پورې محدود 
کړای شو. حتی په دغه ډول ولسوالیو  کې جاپاني احزابو د لویو 
احزابو (په ځانګړي ډول مخکښ خپلواک او ډموکراتیک ګوند) په 
ګډون د ډلو یو واضح او په ډېرېدونکي ډول د لوړې بیې سیستم 
رامنځ ته کړ، چې سیاسي احزابو خپلو کاندیدانو ته د ټاکنیزو منډو 
ترړو د لګښت پیسې ووېشلې او همدارنګه یې اوسېدونکو ته نغدې 
او نورې ډالۍ ورکړې ترڅو دوی خپلې رایې د کاندیدانو ترمنځ 
په مساوي ډول ووېشي. په ۱۹۸۰ کلونو کې د ټاکنو بیه ډېره جګه 
شوه چې د یو رایه ورکوونکي بیه د متحده ایاالتو د کانګرېس د 
ټاکنو د یو رایه ورکوونکي پرتله لس برابره شوه. د جاپان د لوړ 
لګښت لروونکو ټاکنو د سیستم پر وړاندې ډېر کمپاینونه پیل شول 
او د ۱۹۸۰ کلونو په وروستیو او د ۱۹۹۰ کلونو په لومړیو کې ډېرو 
مخکښو جاپاني ګوندونو او د ګوندونو مشرانو د هغو اصالحاتو 
لپاره مال وتړله، چې په پایله کې یې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې 

رایې د سیستم پر ځای نوی سیستم غوره کړی شو.۱۰

همدارنګه د ۱۹۶۰ او ۱۹۹۰ کلونو په اوږدو کې د تایوان د مقننه قوې 
د څوکیو د ټاکلو لپاره په نیمه ډیموکراتیکو ټاکنو کې د یوازنۍ نه 
لېږدېدونکې رایې سیستم کارول کېده، خو د جاپان په څېر دلته هم 
 (SMD)/PR د دې سیستم پر ځای د ټاکنو انډولیز مختلط سیستم
غوره کړای شو. په اردن کې هم په ۱۹۹۳ کال کې پاچا حسی د 
ډله ییزو رایو د پخواني سیستم پر ځای د یوازنۍ نه لېږدېدونکې 
رایې سیستم غوره کړ او په دې ډول سره یې د ګڼ شمېر غړیو 
لرونکو حوزو کې د یوه رایه ورکوونکي د رایې ورکونې حق 
محدود کړ او په دې سره یې د اخوان المسلمی ددې وړتیا مخه 
ونیوله، چې رایه ورکوونکي د ډېرو کاندیدانو لپاره د ډېرو رایو 
کارولو ته وهڅوي.۱۱ په راتلونکو ټاکنو کې د نورو بدلونونو په 
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د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه

ښاغلي  د  سره  ډلو  سیاسي  له  چې  شته،  هم  ګنګوسې  ډېرې 
د  چې   وي،  شوي  المل  دې  د  ښایي  راتلل  نه  جوړ  کرزي 
نوموړي ادارې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم غوره 
کړ (یا یې لږ تر لږه تر ۲۰۰۵ کال پورې او له هغه وروسته 
د دغه سیستم مالتړ وکړ) او ښایي په دې کار سره یې موخه 
سیاسي  د  ډول  په  سرچینې  پیاوړې  د  اپوزیسون  سیاسي  د 

ګوندونو کمزوري کول و.۱۳

په افغانستان کې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رايې د سیستم 
پایلې

د  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازېنۍ  د  کې  هېوادونو  نورو  په 
او  رینولډز  ښاغلی  سره،  نیولو  کې  پام  په  تجربې  د  سیستم 
ویلډر په دې اړه څېړنې کړې دي، چې آیا دغه ډول یو سیستم 
کارونې  د  بریده  کومه  تر  کې  شرایطو  په  افغانستان  د  به 
وړ وي، ۱۴ البته دې ته په پاملرنې سره، چې د یوازېنۍ نه 
لېږدېدونکې رایې سیستم ښایي ځینې ډېرې سترې منفي پایلې 
ولري. د یو ورته چوکاټ په کارونې سره دغه الندې برخه 
دا روښانه کوي، چې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم 
په افغانستان کې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کلونو پر مهال د مقننه قوې د 
ټاکلو په انتخاب کې څرنګه رول لوبولی دی: د استازیتوب 
لپاره د رایو  کارول؛ د روښانه او اغېزمنې رایې دکارولو 
لپاره د رایه اچوونکوي وړتیا؛ د احزابو د یو با ثباته سیستم 

رامنځ ته کول او په پارلمان کې د ښځو د ونډې پرمختګ.

داستازیتوب لپاره د رایو کارول

مهمه دا ده، چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کلونو د ولسي جرګې له غړو د 
افغانستان د نږدې ډېرو رایه ورکوونکو مالتړ نه ؤ. په ۲۰۰۵ 
کال کې تر دوه میلیونه ډېرې رایې ورکړل شوې وې، چې 
په دې کې بریالیو کاندیدانو ته ۳۲ سلنه او ناکامو کاندیدانو ته 
له دریو نه دوه برخې رایې ورکړل شوې وې. دغه ستونزه 
په پراخه ډول په ۲۰۱۰ کال کې هم تکرار شوه او په دې کال 
کې ۳۷ سلنه رایې بریالیو کاندیدانو او ۶۳ سلنه رایې ناکامو 
ضایع   » دغه  د  چېرې  که  وې.  شوې  ورکړل  ته  کاندیدانو 
هېوادونو  ډیموکراتیکو  نورو  د  نړۍ  د  اندازه  رایو  شویو» 
له « ضایع شویو» سره پرتله شي نو ډېرې لوړې او حتی 
په نړۍ کې تر ټولو جګې شمېرې دي. د مقایسې په ډول، د 
ټاکنو  عمومي  لومړنیو  په  عراق  جنورۍ کې د  په  ۲۰۰۵ کال 
کال   ۱۹۹۴ په  او  شوې  ضایع»   » رایې  سلنه   ۵ یوازې  کې 
پرمهال  ټاکنو  ډیموکراتیکو  لومړنیو  د  افریقا  سویلی  د  کې 
دوه  څخه  دریو  له  دغه  وه.  ټیټه  هم  سلنې   ۱ تر  شمېره  دغه 
برخې ضایع شوې  رایې د ضایع شویو رایو اندازه ښه په 
ګوته کوي، نو د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې په سیستم کې 
له یوه کاندید څخه تر هغو ډېرې رایې ضایع کېږي، چې د 
څوکۍ د ګټلو لپاره الزمې دي.۱۵ خو د دې برخالف د رایو 

لستي انډولیز سیستم او یا لېږدیدونکو رایو په سیستمونو کې 
ملګرو  له  کاندیدانو  مخکښو  د  شي  کوالی  مالتړ  ډول  دغه 
سره  پام  په  ته  ټکي  دغه  نو  وکړي.   مرسته  سره  کاندیدانو 
ویلی شو، چې په افغانستان کې د رایو د اچول شویو پاڼو له 
څلورو څخه دری برخو یې د هېڅ کوم استازی په ټاکنه کې 

ونډه نه درلوده.

په  ستونزه  اصلي  سیستم  د  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازېنۍ  د 
او  ورکوونکو  رایه  د  سیستم  دغه  چې  وه،  دا  کې  افغانستان 
ډېرې  وړاندې  پر  وېش  معقول  د  رایو  د  منځ  تر  استازیو 
په  افغانستان  د  سربېره  دې  پر  کوي.  ته  رامنځ  ستونزې 
والیتي  د  کبله  له  نشتوالي  د  احزابو  پیاوړیو  د  کې  سیستم 
حوزو او د مهمو تګالرو د نشتون د یو ځای کېدو په پایله 
کې د استازیتوب په اړه ناسم پوهاوی رامنځ ته شوی دی. 
په  قوانینو  د  غړي  پارلمان  د  اوس   چې  کې،  حال  داسې  په 
جوړولو او د اجراییه قوې په څارلو کې خپل مخکیني رول 
ته متوجه دي ځکه د پارلمان غړي هم ځانونه د هغو حوزو 
(دا که د قومونو، اتحادیو او یا ځانګړو ټولنو په ډول وي) 
مستقیم وکیالن بولي، چې رایې یې ترې تر السه کړې دي. 
یوې  کاندیدان  چې  پیښیږي،  داسې  اوس  کې  پایله  په  دې  د 
ځانګړې سیمې ته د مرستو او منابعو د ورجلبولو هڅه کوي 
او یا د اړونده سیمو په استازیتوب د شخړو له هوارولو نیولو 
بیا د پوهنتون لپاره د ځای تر بېلونې پورې کار کوي. ددې 
ځان  سیاسي  کې  هېواد  په  اوس  کې  پایله  په  شرایطو  ډول 
ځاني را منځ ته شوې ده او ټولنې هم غواړي داسي کاندیدان 
دغه  همدارنګه  وي.  ویونکي  ځواب  ته  دوی  چې  ټاکي،  و 
حالت د ټولنو په منځ کې بې اعتباري هم رامنځ ته کړې ده 
باور  باندې  هغو  نورو  په  پرته  کاندیدانو  خپلو  له  ټولنې  او 

نه کوي.۱۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ټاکنو د قانون په لیکنه بوخت دی. د نورو معلوماتو لپاره د اندریو رونالډز (د 
افغانستان عجیب شرایط) د ډیموکراسۍ جورنال، ۱۷ ګڼه ۲ (۲۰۰۶) وګوری.

۱۳ (په افغانستان کې سیاسي ګوندونه) (کابل / بروسیل: د نقد نړیواله ډله، ۲۰۰۵)، 
 ،(۲۰۰۶ ،AREU :کابل) (د افغانستان د ۲۰۰۵ کال د ټاکنو څېړل) ۶؛ انډریو ویلډر

۴۴، وګوری.
۱۴ اندریو رونلډز او اندریو ویلډر (آزاد، ښه یا نیمګړی: په افغانستان کې د قانوني 

ټاکنو پر وړاندې ننګونې) (کابل: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، ۲۰۰۴).
۱۵ که څه هم د بریا له کچې نه د رایو یو څه لوړه شمېره کوالی شي کاندید ته 
ډېر اعتبار ورکړي او یا هم کوالی شي د بیا بیا شمېرلو په وخت کې د نوموړي 
کاندید د ناکامیدو مخه ونیسي (د مارتی وان بیجلیرټ (د افغانستان د ۲۰۱۰ کال په 
رایه پوهیدل: د ټاکنو د ډاټا څېړنه) (کابل: د افغانستان د څېړونکو شبکه، ۲۰۱۱) 

وګوری)
کوبورن  نوح  د  لپاره  پوهاوي  ښه  د  ماهیت  د  استازیتوب  د  کې  افغانستان  په   ۱۶
(له کابل سر پیوستون: د ولسي جرګې د ټاکنو او په افغانستان کې د سیمه ییزې 
سیاسي شبکې اهمیت) (کابل: : د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، ۲۰۱۰)؛ نوح 
کوبورن او انا الرسون (یو ځای رایه ورکول؟ ولې د افغانستان د ۲۰۰۹ کال تاکنې 
پاکې نه وې او وې) (کابل: : د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، ۲۰۰۹)؛ او 
د نوح کوبورن (د ولسي جرګې سیاسي اقتصاد: د پیسو زیرمې او د هغو اغېزه 
په استازیتوب باندې په افغانستان کې) (کابل: : د افغانستان د څېړنې او ارزونې 

اداره، ۲۰۱۱) وګوری.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

یوازنۍ  د  کې  ټاکنو  دواړو  په  کېده  تمه  چې  څنګه،  که 
نه لېږدېدونکې رایې سیستم ټاکنو یو ډول د پچې اچونې 
لومړۍ  کې  والیت  هر  په  کې  کال   ۲۰۰۵ په  ورکړه.  بڼه 
وروستۍ  خو  شوه،  وګټل  رایو  سلنه   ۱۱،۵ په  څوکۍ 
ګټلو  په  رایو  سلنې   ۵،۷ د  یوازې  ډول  اوسط  په  څوکۍ 
کابل  په   ۰،۵ سلنه  ټیټه  ټولو  تر  (چې  شوه  السه  تر  سره 
۲۰۱۰ کال کې رایې نورې هم تیت او ووېشل  کې وه). په 
نه   ۱۰ له  څوکۍ  لومړۍ  کې  والیت  هر  په  چې  شوې، 
شوه.  وګټل  سره  کولو  السه  تر  په  رایو  سلنې  ټیټې  د 
شویو  اچول  شمېر  لږ  د  کې  کال   ۲۰۰۵ په  ډول  ورته  په 
 ۸۶۴ د  منځ  تر  رایو  شویو  اچول  شمېر  لوړ  او  رایو 
ټیټو  ډېرو  په  ډول  استثنایي  په  (ښځې  و  توپیر  رایو 
وټاکل  سره  کولو  السه  تر  په  حق  ځانګړي  د  سره  رایو 
ته  رایو   ۶۲۲ کې  کال   ۲۰۱۰ په  شمېره  دغه  چې  شوې)، 
هغو  په  یوازې  نه  توپیر  نازک  ډول  دغه  شوه.  راټیټه 
المل  جنجالونو  د  وي  پکې  شونتیا  تقلب  د  چې  کې،  سیمو 
قوې  مقننه  د  کې  ټاکنو  په  توپیر  ډول  دغه  بلکې  ګرځي 
توپیر  نازک  ډول  دغه  د  ګرځي.  هم  المل  بدلون  ډېر  د 
ځل  بل  پرتله  ټاکنو  ځلی  یو  د  پایلې  چې  ده،  دا  پایله  یوه 
د  کال   ۲۰۰۵ د  کې  حقیقت  په  او  کوي  توپیر  ډېر  ته  ټاکنو 
کې  ټاکنو  په  کال   ۲۰۱۰ د  غړي  شوي  ټاکل  ډېر  پارلمان 
کال   ۲۰۱۰ په  چې  څخه،  کاندیدانو   ۱۹۴ (له  شول  وشړل 
کسانو   ۹۳ او   ۸۰ یوازې  وو  نومولي  ځانونه  بیا  یې  کې 
رامنځته  د  کې  پایله  به   . شوې)۱۷  وساتلی  څوکۍ  خپلې 
او  شمېرلو  توب،  سالم  په  رایو  د  کبله  له  ناباورۍ  شوې 

شوه.۱۸ پیدا  را  بدګماني  باندې  پروسه  ټوله  حتی 

رایې اغېزمنې 

کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  چې  شته،  نښانې  نښې  داسې 
انځورونو  د  یې  پاڼې  ټاکنو  د  چې  سره،  سره  ځلو  هلو  له 
لپاره  ورکوونکو  رایه  نالوستو  د  الرې  له  سمبولونو  او 
لېږدېدونکې  نه  یوازنۍ  د  هم  بیا  خو  وې  کړې  برابرې 
کاندیدانو  د  افغانانو  ډېرو  کې  پایله  په  سیستم  د  رایې 
د  کې  ښځو  په  درلودې.۱۹  ستونزې  کې  پېژندنه  په 
رایه  ښځینه  د  ستونزې  دغه  المله  له  بیسوادۍ  ډېرې 
په  وکړی.۲۰  اغېز  ناوړه  باندې  تناسب  په  ورکوونکو 
هغو،  ډول  ځانګړي  په  کاندیدانو  ډېرو  ډول  ورته 
رایه  له  وو  شوي  داخل  نوي  ته  صحنې  سیاسې  چې 
یې  نه  او  لرلې  ستونزې  کې  تفاهم  په  سره  ورکوونکو 
کې  پاڼه  په  رایې  د  ته  ورکوونکو  رایه  چې  کوالی،  شو 
دې  د  ستونزې  دغه  وښیئ.  الره  پېژندلو  ور  د  ځان  د 
کې  ټاکنو  دواړو  په  جرګې  ولسې  د  چې  شوې،  المل 
کې  کال   ۲۰۰۵ په  شي.  اعالن  باطلې  پاڼې  ډېر  رایو  د  
پنځه سلنه رایې باطلې شوې، چې په دې کې ۲،۹ سلنه د رایو 
کاندیدانو  ناوړو  یا  او  وې  شوې  نښه  په  ډول  ناسم  په  پاڼې 

ته ورکړل شوې وې او د رایو پاڼې ۲،۱ سلنه سپینې وې. په 
داسې حال کې، چې په ۲۰۱۰ کال کې د باطلو شویو رایو سلنه 
۳،۲ وه (په دې کې هغه رایې نه دي شاملې، چې د تقلب له 
المله رد شوې)، چې دغه دواړې سلنې د نورې نړۍ د هغو 
په پرتله ډېرې جګې دي. په ۱۹۹۴ کال کې د سویلي افریقا په 
ټاکنو کې باطلې شوې رایې یوه سلنه وې، په ۲۰۰۵ کال کې د 
عراق په ټاکنو کې باطلې شوې رایې ۱،۱ سلنه وې او د ۲۰۰۵ 

کال په نومبر کې د الیبیریا په ټاکنو کې ۲،۴ سلنه وې. 

د ګوندي سیستم رامنځ ته کول

کاندیدانو ته  لکه څنګه، چې په لومړنیو پارلماني ټاکنو کې 
کوم  له  کې  پاڼه  په  ټاکنو  د  چې  شوی،  ورکړل  ؤ  نه  حق  دا 
سیاسي ګوند سره خپل پیوستون وښیئ، نو څرګنده شوه، چې 
لرونکي  ثبات  یو  د  سیستم  رایې  لېږدېدونکې  نه  یوازېنۍ  د 
ګوندي سیستم د پرمختګ مخه ډب کړه، په افغانستان کې د 
قوه  مقننه  هېواد  د  او  شوه  ووهل   لم ته  کېدلو  تیت  سیاست 
بې  کې  هغو  په  چې  شوه،  وتړل  سره  پارلمان  داسې  یو  له 
شتون  سیاستواالن  انفردي  او  ډلې  سیاسې  مسؤولې  نا  ثباته، 
لري. د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کلونو په دواړو ټاکنو کې همدا ډول پایلې 
رامنځ ته کړې. لکه څنګه، چې یادونه وشوه د ډیموکراسۍ د 
پروسې لپاره سیاسي ډلې اړینې دي او اوسنی سیستم سیاسي 
او  غوړېدو  د  دوی  د  چې  ورکوي،  نه   اکسیج هغه  ته  ډلو 
 ۲۸۰۰ د  کې  ټاکنو  په  کال   ۲۰۰۵ د  دی.  ضروري  لپاره  ودې 
خو  ول،  کاندیدان  ګوندي  سلنه   ۱۶ یوازې  ډلې  له  کاندیدانو 

حزبي کاندیدانو د ولسي جرګې له یو پر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۷ دغه توپیر د هغو راپورنو په معلوماتو کې ډېر تغیر په ګوته کوي، چې د افغانستان 
د ټاکنو د بېال بېلو برخو په اړه د بېال بېلو ادارو او کسانو لخوا خپاره شوي دي. د بیا 
ټاکل شویو غړیو په شمېرو کې ۸۰ (کوبورن او الرسون – د استازیو د شتون کمزوري 
کول)؛ ۸۸ (بی سمیت – په افغانستان کې سیاسي پرمختګ) (لندن: د برطانیې عامه 
کتابتون، ۲۰۱۱)؛ ۸۷ (د افغانستان د ۲۰۱۰ کال پارلماني ټاکنو په اړه د ډیموکراسۍ د 
نړیوالو ټاکنو د ماموریت کتنې: وروستی راپور) (بیتیسدا، م ډ: نړیواله ډیموکراسي، 

۲۰۱۱) یا ۹۳ (په افغانستان کې د ولسي جرګې د ۲۰۱۰ کال ټاکنې) راغلي دي.
۱۸ د نوح کوبورن او انا الرسون (د استازیو د شتون کمزوري کول: د افغانستان د 
۲۰۱۰ کال پارلماني ټاکنې او د هغو اغېز) (کابل: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، 

۲۰۱۱) وګوری.
۱۹ د بېلګې په توګه دا وګوری  (په افغانستان کې د ۲۰۰۵ کال د سپتمبر پارلماني او د 
والیتي شورا ټاکنې) (واشنګټ ډي سي: د نړیوالو چارو ملي ډموکراتیک انستیټیوټ، 
۲۰۰۶)، ۶؛ (په افغانستان کې د ۲۰۱۰ کال د ولسي جرګې ټاکنې) (کابل / واشنګټ ډي سي: 

ملي ډموکراتیک انسټیټیوټ، ۲۰۱۱)، ۱۱۰.
۲۰ (یو قدم وړاندې دوه قدمه شا ته؟ د افغانستان د ۲۰۰۹ کال په ټاکنو د ښځو له ګډون 
نه زده کړل شوي درسونه) (کابل: د ټاکنو خپلواک کمېسیون د جنسیت اداره، ۲۰۱۰)، ۹.

۲۱ په دې کې دغه الندې ګډون لري: مخکینی ولسمشر او د جمیعت اسالمي مشر برهان 
الدی رباني، د جمعیت پخوانی قوماندان او د هرات والي اسماعیل خان، د شمال د اتحاد 
غړی ولي مسعود، د مرحوم احمد شاه مسعود ورور، د ملي محاذ د ګوند مشر سید 
احمد ګیالني، د پښتنو د لوی ګوند افغان ملت مشر انور الحق احدي، د دعوت اسالمي د 
اسالمي ګوند مشر عبد الرسول سیاف او اوسنۍ مرستیال ولسمشر او د حزب وحدت 

د یوې ډلې مشر کریم خلیلي.
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لومړی جدول: په ولسي جرګه کې د ګوند/ ډلې وکیالن

۲۰۰۵ څوکۍ   ۲۰۱۰ څوکۍ مشر/ مشران سیاسي ګوند یا ډله

 ۱۸ ۲۲
رباني، اسماعیل خان، عطا،

 احمد ولي مسعود
جمعیت اسالمي – نهضت ملي ډلې

۶ ۱۰ پیر سید احمد ګیالني
د افغانستان ملي اسالمي جبهه 

۴ ۷ انور الحق احد افغان ملت ګوند

۴ ۷ عبدالرب رسول سیاف د افغانستان د اسالمی دعوت ګوند

۱۱ ۵ خلیلي/انوري
هزاره/ شعیه ډلې (حزب وحدت/ 

حرکت اسالمي/ او نور ) 

 ۰ ۴ صبغت الله مجددي د افغانستان د ملي آزادۍ   

۱ ۳ سید اسحاق ګیالني دملي پیوستون حرکت

۰ ۱ جمیل کرزی د افغان ځوانانو د یووالي ملي

۱ ۲۵ یونس   قانوني د نوي افغانستان ګوند

۱۲ ۲۰ دوستم/سید نورالله د افغانستان د ملي جنبش ګوند

۱۲ ۱۸ محمد محقق د وحدت ګوند

۱ ۱۲ فاروقي/سباوون/ګلبدی د اسالمي حزب ډلې

۷ ۷ اکبري/جاوید/کاظمي
نورې  شعیه ډلې

(حزب وحدت/ حرکت/ اقتدار)

۴ ۷
بکتاش، احساس، کوهستاني
، ناصري، نعمت، پیروز.  

ملي دیموکراتیکه جبهه (د ۱۴

۰ علومي، اری، رنجبر، تڼی کیڼ اړخه ګوندونه

۴ ۲ سیدمنصور نادري د ملی پیوستون ګوند (اسماعیله ګوند)

۹ ۰ د جمهوري غوښتونکو ګوند

۹۴ ۱۵۶ ګوندونه

۱۵۵ ۹۳ خپلواک/نور وکیالن
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

درېیمې کمې څوکۍ وګټلې. د ۲۰۱۰ کال په ټاکنو کې د ۲۶۰۰ کاندیدانو 
له ډلې څخه په هرو لسو کې یوه کاندید رسمآ حزبي اړیکې لرلې. 
په ۲۰۰۹ کال کې د یوه نوي قانون له مخې اجازه ورکړل شوه، 
چې حزبي کاندیدان دې په رای پاڼه کې د خپل ګوند نښان د خپلې 
انتخاباتي نښې په توګه وکاروي. خو ګوندونه باید تر هغې وړاندې 
له سره له عدلې وزارت سره راجستر شي.  د ثبت او راجستر په 
پروسه کې د پېچلتیا له کبله یوازې پنځو ګوندونو وکړای شول، چې 
د ټاکنو تر ورځې دا کار ترسره کړي. د ۲۰۱۰ کال په ټاکنو کې یوازې 
۳۴ کاندیدانو وکړای شول، چې په رای پاڼه کې په رسمي توګه د 
خپل ګوند نوم له ځان سره ولري او پاتې نورو حزبي کاندیدانو د 

خپلواکو کاندیدانو په توګه په ټاکنو کې ګډون وکړ.

د ۲۰۰۵ کال په ولسي جرګه کې ښاغلی اندریو ویلدر ته معلومه 
شوه، چې د ۳۳ بېالبېلو ډلو، اېتالفونو تر منځ تر ټولو غټ ګروپ، 
چې ۲۵ څوکۍ یې (چې د ولسي جرګې لس سلنه جوړوي) ګټلې 
وې، د یونس قانوني د نوي افغانستان ګوند ؤ.   له ۱۴ ګوندونو 
څخه د جوړې شوې ملي متحدې جبهې په نامه نوی او خپلواک 
دیموکراتیک ایتالف یوازې ۷ څوکۍ وګټلې او چپیانو یوازې ۶ 
څوکۍ وګټلې. هغه ډله، چې د ولسمشر کرزي مالتړ یې کاوه د 
پخوانۍ شمالی ټلوالې د څېرو، د کمونیستي او د مجاهدینو د تنظیمونو 
د دورو د مشرانو په ګډون د پیاوړو خپلواکو کاندیدانو له کوچنیو 
ګروپونو څخه جوړه شوې وه.۲۱ په ۲۰۱۰ کال کې پارلمان نور هم 
ګډوډ و، چې یوازې له دریو څخه یوه برخه غړي یې د ګوندونو 
غړي وو. په ۲۰۰۵ کال کې ۹۳ (۳۷ سلنه) غړي خپلواک او یا له 
کوچنیو ګوندونو سره تړلي وو، په داسې حال کې، چې په ۲۰۱۰ کال 
کې دغه شمېره ۱۵۵ (۶۲ سلنې) ته پورته شوه. ځینې شمېرې په ډاګه 
کوي، چې د کرزي مالتړي ځواکونه د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کلونو په ولسي 
جرګو کې په ورته شمېرو کې پاتې شول په داسې حال کې، چې د 
ولسمشر مخالفې ډلې خپلې نیمایي څوکۍ له السه ورکړې. خو بیا 
هم هغه کاندیدان، چې لوری یې معلوم ندی ۵۰ سلنې ته پورته شول. 
لومړی جدول د هغو غړیو شمېر ښیي، چې د ۲۰۰۵ کال او ۲۰۱۰ کال په 

پارلمانونو کې له بېال بېلو ګوندونو سره تړلي وو.

کوبورن او الرس د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې لپاره 
په یو لړ څېړنو کې ښودلې ده، چې په افغانستان کې ګوندونه په 
صندوقونو کې د رایې اچولو پرمهال او همدارنګه په خپله په مقننه 
قوه کې له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي. دوی همدارنګه 
روښانه کړې ده، چې د ګوندونو کمزورو اصولو او ادارې دوی 
د همغږۍ او د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال د کاندیدانو د مالتړ په 
برخه کې د تګالرو له کمبود سره مخ کړل، باالخره دوی وتوانیدل 
 چې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایي په سیستم کې په ښه ډول کمپای
وکړي.۲۲ له دې سربېره دوی دا هم په ګوته کړې ده، چې کاندیدان 
د بېالبېلو ټاکنیزو حوزو په منځ کې د خپل مالتړ د را جلبولو او د 
رایو د ګټلو د چانس د ډېرولو په برخه کې څه ډول د خپل سیاسي 

پیوستون له بیانولو څخه محروم شول.۲۳ همدارنګه دغه ستونزې په 
ولسي جرګه کې د متحدو ډلو د پرمختګ پر وړاندې هم ستونزې 
را پیدا کړې دي او ډېرو غړیو د یو ثابت سیاسي دریځ په غوره 
کولو سره د دغه ډول سیستم مخالفت کړی دی. د دغه ډول یو ثبات 
سیاسي دریځ نشتوالي ولسمشر ته ډېره ګټه رسولې ده او نوموړی 
توانیدلی دی، چې د مهمو رایه اچونو پر مهال د غړیو د مالتړ د تر 
السه کولو لپاره سرچینې برابرې کړي.۲۴ باالخره په ولسي جرګه 
کې د څوکیو دغه لوی بدلون، چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د 
یو داسې ګوندي سیستم رامنځ ته کېدل ټکني کړي دي، چې په هغو 
کې غړي کولی شی، چې ښه پیاوړي سیاسي ډله رامنځ ته کړي او 

د مهمو تقنني ستراتیژیو جوړول چټک کړي.

د ټاکنو د موجوده سیستم په حال کې څنګه به وي، چې ګوندونه په 
افغانستان کې د خپل پرمختګ هڅې پيل کړي؟ په دې سره به نو د 
یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم په افغانستان کې د ګوندونو 
لپاره او حتی د هغو ګوندونو لپاره هم، چې یو څه ولسي مالتړ لري 
ژوند ستونزم کړي. که چېرې د ګوندونو یو پیاوړی سیستم رامنځ 
ته شي نو د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې نیمګړتیاوې، نا مناسبوالی 
او نور دغه ډول ځانګړتیاوې به نورې هم څرګندې او را برسېره 

شي. 

په ولسي جرګه کې ښځې

د ټاکنو قانون په هر والیت کې د ښځو لپاره دوه څوکۍ بېلې کړې 
دي (ټولې ۶۸ څوکۍ دي، په دې کې له لسو څخه دری یې کوچیانو 
ته بېلې شوې دي). په عملي ډول دغه څوکۍ په والیتونو کې د 
نفوس د تخمی پر بنسټ وېشل شوې دي، چې په کوچنیو والیتونو 
کې له یوې څوکۍ څخه نیولې بیا په کابل کې تر ۹ څوکیو پورې 
رسېږي. په هر والیت کې دغه ځانګړې شوې څوکۍ د هغو ښځینه 
کاندیدانو لخوا ډکېږي، چې لوړه کچه رایې و ګټي البته په دې کې 
د دوی رایې له هغو نارینه وو کاندیدانو سره نه پرتله کيږي، چې 
ډېرې رایې یې ګټلې وي (په دې معنا، چې که چېرې په یو والیت 
کې یوه ښځه حتی تر ټولو لوړې رایې هم وګټي نو هغې ته به له 
دغه ځانګړو شویو څوکیو څخه اضافه څوکۍ نه ورکول کېږي).۲۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۲ انا الرسون (ولسي جرګه په جریان کې: ټاکنې او بې ثباتي ۱) (کابل: د افغانستان د 
څېړنې او ارزونې اداره، ۲۰۱۰)، ۱۵-۱۴. 

۲۳ نوح کوبورن او انا الرسون (د استازیو د شتون کمزوري کول: د افغانستان د ۲۰۱۰ 
کال پارلماني ټاکنې او د هغو اغېز) (کابل: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، 

.(۲۰۱۱
۲۴ کوبورن او الرسون (د استازیو د شتون کمزوري کول) ۱۰. همدارنګه د کوبورن 

(د ولسي جرګې سیاسي اقتصاد) ۱۰. وګوری.
۲۵ دغه تګالره نه یوازې دا، چې د ټاکنو په قانون کې تشریح شوې ده بلکه د دې المله 
نقد شوې هم ده، چې هغه ښځې، چې د نارینه وو کاندیدانو په پرتله یې پوره رایې 
ندي تر السه کړې د ځانګړو شویو څوکیو المله ګټونکې شمېرل کېږي، چې په دې 
ډول سره په پارلمان کې د ښځو په ګټه یو کار تر سره شوی دی. د پوره وضاحت 
او تشریح لپاره د اولیور لف له فرخولقه امیني، فرید احمد بیات، ضیا حسی، ریحانه 
ګولسوم حسیني، مسعوده کوهستاني سره خبرې او د چونا ر. ایچاویز (مساوي حقوق، 
نامساوي فرصتونه: د افغانستان په پارلماني او د والیتي شورا ګانو په ټاکنو کې د 

ښځو ګډون) (کابل: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، ۲۰۱۲) وګوری.
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په  څوکیو  شویو  ځانګړو  د  دغه  کې  کلونو  اوو  تېرو  په 
 ۲۰۰۵ په  دي.  شوې  ته  رامنځ  بریاوې  ډېرې  کې  میکانیزم 
کال کې ۶۸ ښځو پارلمان ته الر پیدا کړه، چې هغه مهال په 
اسیا کې تر ټولو لویه شمېره وه. که څه هم چې هغو ښځینه 
کاندیدانو ته د څوکیو ورکول، چې د خپلو نارینه وو سیاالنو 
په پرتله یې ډېرې لږې رایې ګټلې دي په ولس کې د ښځو 
د ګډون پر وړاندې کرکه را پیدا کړې، خو بیا هم په دواړو 
شوی.  مخ  ندی  سره  ننګونو  ډېرو  له  سیستم  دغه  کې  ټاکنو 
د افغانستان په سیاست کې د ښځو دغه ډول پرمختګ ته په 
او  مجاهدینو  طالبانو،  د  ښځې  چې  ده،  مهمه  ډېره  سره  کتو 
له ۱۹۹۰ مو کلونو څخه وړاندې په هر رژیم کې له ناخوالو 
سره مخ وې. په دواړو ټاکنو کې ښځو وښوده، چې دوی د 
دې وړتیا لري، چې له نارینه کاندیدانو سره اوږه په اوږه 
پر مختګ وکړي او په ځینو ځایونو کې خو د ډېرو ستونزو 
د  (یا  ښځو   ۱۹ کې  کال   ۲۰۰۵ په  وې.  بریالی  هم  بیا  باوجود 
ټول پارلمان له ۱۰ څخه ښکته سلنې) او په ۲۰۱۰ کال کې ۱۸ 
ښځو وکړای شول، چې له ځانګړو شویو څوکیو څخه پرته 
۲۰۰۵ کال  د ټاکل کېدو لپاره پوره رایې تر السه کړي.۲۶ په 
والیت  لوی  ډېر  په  لوېدیځ  د  هېواد  د  ګیالنې  فوزیې  کې 
هرات کې د جنګساالرو کاندیدانو پر وړاندې تر ټولو جګې 
رایې وګټلې او په ۲۰۱۰ کال کې په نوریستان، بدخشان، فراه 
او نیمروز کې ښځې په لومړي قطار کې راغلې (په نیمروز 
والیت  د  چې  راغله،  کې  درجه  دویمه  په  ښځه  بله  یوه  کې 
پاتې آزاده څوکۍ یې خپله کړه او په پارلمان کې یې د ښځو 

شمېره ۶۹ ته جګه کړه).

لوی  لپاره  ګډون  د  ښځو  د  کې  کال   ۲۰۰۵ په  چې  کله،  خو 
ګامونه پورته شول او دغه چاره په ۲۰۱۰ کال کې هم ورته 
پاتې شوه نو د ښځو استازیتوب تر دې ور واوښت، چې په 
مقننه قوه کې د یوازې ګډون ولري. لکه څنګه، چې ښاغلی 
وردسورت اشاره کړې ده، په پارلمان کې د ښځو ګډون د 
بېال بېلو الملونو له کبله د دوی د جنس د ګټو د تر السه کولو 
لپاره ندی عملی شوی.  د دې کار یو المل په پارلمان کې د 
باثباته او د پیاوړو ډلو نشتوالی او د انفرادی سیاست موجود 
دی او هم په پارلمان کې ښځې په اوسنيو شخصي ایتالفونو 
او سیاستونو کې ونډه نلري. ۲۷ همدارنګه لف ایټ ال څرګنده 
کړې ده، چې د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې په سیستم کې 
پر  موضوع  د  جنسیت  د  چې  کېږي،  هڅول  نه  ته  دې  ښځې 
بنسټ کمپای وکړي. دا ځکه، چې د اوسنیو محلي سیاستونو 
لوبوي  رول  اصلي  پکې  پېژندګلوي  چې  کې،  چاپیریال  په 
(مخکې یادونه وشوه) په یوه سیمه کې د ښځو د مالتړ را 

جلبول به دومره ګټور نه وي لکه د سیمه ییزو (او نارینه 
پر  یوالي  د  ټولنې  د  چې  راجلبول،  مالتړ  د  مشرانو  وو) 

بنسټ کوالی شي ډېرې رایې یو لوري ته را جلب کړي.۲۸ 

د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې په اوسني سیستم کې د ښځو 
لپاره ځانګړو شویو څوکیو دې ته الره هواره کړې ده، چې 
ډېری ښځې په غیر قانوني ډول پارلمان ته الره پیدا کړي 
رایې  لږ  ډېرې  پرتله  په  سیاالنو  نارینه  خپلو  د  دوی  ځکه 
خپلې کړې وې. خو اوس که دغه موضوع له نورو عواملو 
لکه د ښځو د حقوقو تر پښو الندې کېدل او په عمومي ډول 
په ژوند کې د ښځو پر وړاندې له ستونزو سره پرتله شي دا 
ښايي په پارلمان کې د ښځو لپاره یوه ډېره کوچنۍ ستونزه 
وي، خو دا به بیا هم د دې هېواد د ډیموکراسۍ په بلوغ سره 
په  شي.۲۹باآلخره  پاتې  ډول  په  ستونزې  دوامدارې  یوې  د 
اوږد مهالې موده کې په ولسي جرګه کې د جنسیت بریالی 
ګډون د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم د بدلولو پر 
ځای د ټاکنو په سیستم باندې د ډېر زور اچولو له الرې تر 

سره شي.

عملی بېلګه: په ۲۰۱۰ کال کې د غزني د ټاکنیزې ماتې پړه څومره د 
یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم پر غاړه ده؟

د غزني والیت نانندریزې پایلې د ۲۰۱۰ کال د ولسې جرګې 
د ټاکنو تر ټولو لویې ستونزې په ګوته کوي. دغه والیت 
ډېرو  په  چې  دی،  والیت  متجانس  غیر  پلوه  له  قومونو  د 
نورو  له  او  دي  مېشت  پښتانه  او  ګان  هزاره  یې  کې  سیمو 
شکل  لومړی  دی.  پروت  پکې  نفوس  څه  یو  هم  څخه  ډلو 
ټاکنو  د  ولسمشرۍ  د  کې  کال   ۲۰۰۹ په  چې  کوي،  ګوته  په 
پایلې تر ډېره په قومی بنسټونو والړې وې، چې رمضان 
کې  سیمو  مېشتو  هزاره  په  لویدیځ  او  شمال  د  بشردوست 
په  ختیځ  او  سویل  د  کرزي  او  کړې  ترالسه  رایې  ډېرې 
دریو  دې  له  وګټلې.  رایې  ډېرې  کې  سیمو  مېشتو  پښتون 
عواملو څخه لومړی عامل یې ډېر ستونزم دی ځکه د کامیابې 

انتخاباتي درغلی له کبله نه شی ارزول کېدلی. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۶ خو بیا هم ټولو ته ځانګړې شوې څوکۍ ورکړل شوې.
د  کې  جرګه  ولسي  په  کې  افغانستان  د  موضوع:  یوه  ګټې  (د  وردسورت  انا   ۲۷

جنسیت او سیاست شتون) (کابل: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره،۲۰۰۷).
۲۸ لف ایټ ال. (مساوي حقوق، نامساوي فرصتونه) ۴۲-۴۱.

۲۹ لف ایټ ال. د افغان رایه ورکوونکو په منځ کې د ښځو لپاره د اوسنیو ځانګړیو 
شویو څوکیو په اړه لږ معلومات پیدا کړ، خو د مدني پوهنې په ډېرېدو سره د دې 

خبرې د بدلون شونتیا شته. (مساوي حقوق، نامساوي فرصتونه) ۵۷ وګوری. 
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 ۲۰۰۵ کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې له غزني څخه پنځه پښتانه 
او څلور هزاره کاندیدان بریالی اعالن شوی وو.۳۰ د وګړپوهنې 
پر  ټاکنو  د  کال   ۲۰۱۰ د  کې  رڼا  په  تجربې  ټاکنیزې  وروستۍ  او 
وکیالن  څخه  توکمو  دواړه  پښتنو  او  هزاره  له  دغزني  باید  مهال 
باید  هم  څخه  قومونو  نورو  له  ترڅنګ  ددې  او  وای  شوي  ټاکل 
د  چې  کله،  او  ونشول  داسې  خو  وای.  راغلی  وکیالن  دوه  یا  یو 
دغه  د  چې  شوه،  معلومه  نو  شوې،  اعالن  پايلې  ټاکنو  د  کال   ۲۰۱۰
والیت ټولې یوولس څوکۍ هزاره کاندیدانو ګټلې دي. د دغو پایلو 
پر وړاندې د پښتنو سخت غبرګون ولسمشر کرزی اړ کړ، چې د 
ټاکنیزو شکایتونو له موجوده کمېسیون سره د موازي صالحیتونو 
نوي  له  کار  دغه  کړي.   ته  رامنځ  محکمه  ځانګړې  درلودونکې 
د  کې  افغانستان  اوپه  شخړې  اوږدې  نسبتآ  یوې  د  سره  پارلمان 
ټاکنیزو صالحیتونو په اړه د قانوني کړکېچ المل شو. ۳۱  د غزني 
پر سر همدې مشخصې النجې یوه داسې شخړه وزیږوله، چې په 
ټوله کې یې ولسي جرګه له ګواښ سره مخامخ کړه. باآلخره دغه 
شخړه د قانوني حل الرې پر ځای د سیاسي جوړجاړي له الرې 
هواره شوه. دې موضوع ته په پام سره دا پوښتنه بې ځایه نه ده، 
ټاکنو  د   ۲۰۱۰ د  سیستم  رایې  لېږدېدونکې  نه  او  یوازینی  د  آیا  چې 
ونډه  څومره  کې  بریا  حیرانونکې  په  کاندیدانو  هزاره  د  مهال  پر 
درلوده. د ۲۰۱۰ په ټاکنو کې په غزني کې د هزاره ګانو د ګټې تر 

لومړی شکل: د ۲۰۰۹ کال د ولسمشریزو ټاکنو په ترڅ کې د غزني قومي جوړښت او او د رایو څرنګوالی

شا درې اساسي ټکي نغښتي دي.  

ټاکنیزې بې نظمۍ، چې په پایله کې د حقیقي اچول شویو رایو • 
ډېره برخه د هزاره ګانو په ګټه او لږ برخه یې د پښتنو په 

ګټه ترسره شوه. 

پښتنو •  د  کې  سیستم  په  رایې  لېږدېدونکې  نه  او  یوې  د 
کېدل  وېشل  رایو  د  او  کاندیداتورۍ  شمېر  ګڼ  د  ترمنځ 
«تېروتنې»، چې په پورتني شکل کې ښوول شوې دي. 

ولسوالیو •  مېشتو  هزاره  د  المله  له  ننګونو  امنیتي  د 
رایو  ډېرو  د  کې  ولسوالیو  مېشتو  پښتون  په  پرتله  په 

مرکزونو تړلي پاتې کېدل. 

_______________________________________________

 ۳۰  د ټاکنو په اړه د کره معلوماتو لپاره د به ښايي دا غوره وی، چې پخپله د ۲۰۱۰ 
کال د ولسي جرګې د رایو معلومات کښل شوي وای، خو د ۲۰۱۰ کال د ټاکنو د کره 
معلوماتو د نشتوالي له المله د ۲۰۰۹ کال د ولسمشريزو ټاکنو پر مهال له قومي 
اړخه د رایو ګراف اچول شوی او دا یې ښه بېلګه کېدای شي. (په افغانستان کې د 

۲۰۱۰ کال د ولسي جرګې ټاکنې ) وګورئ.

په  کې  کال   ۲۰۱۲ (په  لپاره  لنډیز  د  واقعاتو  شاوخوا  د  محکمې  ځانګړې  د   ۳۱
افغانستان کې له الف نه تر ی پورې مرستندویه الرښونه) وګورئې د څوکیو 
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دویم شکل: د والیتونو له مخې د بې صالحیته شویو څوکیو ګراف

     سرچینه: وان بیجلرت «د افغانستان د ۲۰۱۰ کال ناندریزې ټاکنې»                     

له دې دریو عواملو څخه لومړی عامل یې ډېر ستونزم دی ځکه 
د کامیابې انتخاباتي درغلی له کبله نه شی ارزول کېدلی. که څه 
چې  ښيي،  چارت  دا  ګڼلو  باطل  د  رایو  د  کچه  په  والیتونو  د  هم 
او  درغلیو  ټاکنیزو  د  چارواکو  کمېسیون  د  ټاکنو  د  افغانستان  د 
سرغړونو په معلومولو او سزا ورکولو کې ګټور ګامونه پورته 
کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  چې  څرګندوي،  شکل  دویم  دي.   کړي 
او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د انتخاباتي النجو، شکایتونو او 
باطلې  رایې  ناکاره  ټولې  باآلخره  مهال  پر  څېړنې  د  سرغړونو 
اعالن کړې. دا د هغو والیتونو ګراف دی، چې تر ټولو ډېرې رایې 
ترسترګو  نه  پکې  نوم  غزني  د  خو  دی،  شوي  اعالن  باطلې  پکې 
کېږي. غزني په حقیقت کې د باطلو رایو د ټیټې کچې له مخې د 

افغانستان درېیم والیت راغلی. ۳۲

د  هم  کې  غزني  په  چې  څرګندوي،  معلومات  موجود  حال  هر  په 
ستراتیژیکې  مخې  له  سیستم  د  رایې  لېږدېدونکې  نه  او  یوازېنې 
تېروتنې شوي او هم د امنیتي ننګونو له المله، چې پر ټولو پاېلو 
یې اغېز کړی دی. په راتلونکې مخکې درېیم او څلورم شکل 
پر  رایې  سالمې  کې  والیت  دغه  په  څنګه  چې  څرګندوي، 
بېالبېلو  د  رایې  دغه  او  دي  شوې  وېشل  کاندیدانو  انفرادي 

قومونو د کاندیدانو ترمنځ شریکې شوي دي. ۳۳

په  چې  ښکاري،  معلوماتو  شويو  ورکړل  له  کې  شکل  درېیم  په 
غزني کې د ۲۰۱۰ کال د ټاکنو پر مهال د څوکۍ ګټلو لپاره تر ۵۰۰۰ 
ډېرو رایو ته اړتیا وه. د هزاره ګانو د رایو له وېش څخه ښکاري، 
چې یوازې دوه پښتانه کولی شي څوکۍ وګټي، ځکه ټولې رایې پر 
همدغو دوو تنو متمرکزې شوې وې. په داسې حال کې، چې هزاره 
او پښتانه دواړه پایلو ته خوشبینه نه وو. دواړو ډلو د څوکیو په 
پرتله ډېر کاندیدان درلودل، (د غزني د ۱۱ څوکیو لپاره ۴۷ هزاره 
او ۲۲ پښتانه کاندید وو) او رایې یې په غیرمساويانه ډول ووېشل 

شوې. دا د یوازېنې او نه لېږدېدونکې رایې اغېزه ده. ۳۴

                     32  په دغه رپوټ کې د وړاندې شویو معلوماتو شکلونه ښايي لږ څه ګنګ وي. 

غیاب  په  السوندونو  او  اسنادو  کره  د  اړه  په  سرغړونو  ټاکنیزو  د  معلومات  دا 
کې جوړ شوي، خو د ټاکنیزو سرغړونو د اغېزو ګرافونه په خورا غور ورکړل 
شوي دي. د ال ډېرو معلوماتو لپآره د ماارټی وان بیجلرت (د افغانستان د ۲۰۱۰ 

کال ناندریزې ټاکنې ) وګورئ. 

کاندیدې  ښځینه  د  توری   W د  الندې  کاندیدانو  ځینو  د  کې  شکل  درېیم  په   ۳۳
ښوونه کوي. 

پښتون  یا  هزاره  چې  ده،  نه   دا  موخه  څېړې  دې  د  موږ  وشي،  یادونه  باید   ۳۴
قومي ډلې یا متحدې سیاسي لوبغاړي وښایو. ویل کېږي، چې د ټاکنو له اعالن 
وړاندې غبرګون وښود. دا  پر  پایلو  کلکه د  په  پښتنو سیاستوالو  څخه وروسته 
نه یوازې په غزني بلکې د کابل په ګډون په نورو والیتونو کې هم د ټاکنیزو 

شکایتونو ځخه معلومیږي. 
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له    (List PR) لست  انډولیز  د  ټاکنې  چې  کړو،  فرض  که 
مخې ترسره شوې او دغه ټول لیستونه د قومي جوړښت له 
هزارګانو  د  چې  وګورو،  به  موږ  نو  شوي،  ته  رامنځ  مخې 
په نوملړ کې د غزني له یوولسو څوکیو څخه نهه او آن لس 
څوکۍ هزاره کاندیدانو او یوازې یوه پښتون کاندید ګټلې ده. 
د ( څوکۍ لپاره د رایې د فرمول له مخې) او ښایی وروستۍ 
پاتې څوکۍ به د نورو قومونو کاندید خپله کړې وای. بیا نو 
د غزني د ټاکنو د پاېلو یو عامل یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایه 

ټوله مالمتې یوازې د همدې سیستم نه وه. 

لکه څنګه چې په څلورم شکل کې ښکاري د هزاره کاندیدانو 
لپاره اچول شوې رایې تر هغو خورا ډيرې دي، چې د نورو 
قومونو د کاندیدانو لپاره کارول شوي دي. له دې ښکاري، 
متناسب  شمېر  رایو  شویو  اچول  د  کې  سیمو  ټولو  په  چې 
باید وویل شي، چې د ټاکنو په ورځ د  نه دي. په دې اړه 
والیت امنیتي حالت او د رایو د هغو مرکزونو وېش، چې د 
ټاکنو په ورځ تړلي پاتې شول، هم رول لوبولی دی.  د ملي 
ښيي،  څېړنې  شوې  ترسره  خوا  له  انستیتیوت  دیموکراتیک 
چې  ددغه والیت په سویل او لویدیځ کې د پښتون مېشتو نا 
آرمه ولسوالیو په پرتله، چې ګڼ شمېر مرکزونه پکې تړلې 
او  شمال  د  شوې،  اعالن  باطلې  رایې  ډېرو  د  او  شول  پاتې 
ختیځ په عمدتآ هزاره مېشتو با امنه ولسوالیو کې  ګڼ شمېر 
خلکو رایې ورکړې دي.  له همدې المله ویلی شو، چې امنیتي 
د  نامتناسبوالي  یا  نا انډولتیا  اچونې  رایې  د  المله  له  ننګونو 
۲۰۱۰ کال د ټاکنو پر مهال د غزني والیت د ټاکنو د پایلو په 
ټاکلو کې خورا مهم رول لوبولی دی.  په هر حال دې ټکې 
د  رایې  لېږدېدونکې  نه  او  یوازنۍ  د  چې  وشي،  پام  باید  ته 
پروسې  دغې  د  څېر  په  اړخونو  نورو  د  ټاکنو  د  افغانستان 

جدي ستونزو نورې هم پېچلې کړې.   

د ۲۰۰۵ / ۲۰۱۰ کال ټاکنې څومره آزاده او شفافه وې؟

که څه هم د ۲۰۰۵ کال د ټاکنو پر مهال ژورې اداري او سیاسي 
نیمګړتیاوې موجودې وې، خو د ۲۰۱۰ کال د ټاکنو په آزادۍ 

او روڼتیا کې د ۲۰۰۵ کال په پرتله ډېرې ستونزې لیدل کېږي. 
افغانستان  په  کې  بهیر  په  کلونو  دغو  د  چې  ښکاري  ۳۶داسې 
کې د تاوتریخوالي ډېرېدو، د اداري فساد پراخېدو او سیاسي 
ترسره  مخې  له  سیستم  ټاکنیز  هر  د  که  هغه  ټاکنې  نانندریو 

کېږي ال پسې ستونزمنې کړې. 

په هره توګه د دې امکان خورا ډېر دی، چې د ایس اي ټي 
معلومات،  شوي  راټول  اړه  په  انګېزو  د  فساد  د  خوا  له  وي 
چې په دویمه برخه کې تشریح شوي، حاالت نور هم خراب 
کړي. په ټولیز ډول د ۲۰۱۰ کال د ټاکنو پر مهال د ۱.۳ میلیونه 
ثبت  شکایتونه  زره  درغلیو۲۰۰۰  د  اړه  په  رایو  شویو  اچول 
په  ټاکنو  ولسمشریزو  د  اندازه  دغه  شکایتونو  د  چې  شول، 

پرتله ۲۵ سلنه ډېر دي.  

د  چې  څېړنې،  رینولډس  یلکلیت  د  اړه  په  کیفیت  د  ټاکنو  د 
ټاکنو د اداره کولو او ترسره کولو د ۱۱ عناصرو په اړه ۵۶ 
پوښتنې راپورته کوي، د افغانستان د ټاکنو د څرنګوالي په 
وړاندې  نولس  الندې  راکوي.   ٣٧  فرصت  کولو  فکر  د  اړه 
شوي پیښې ښيي، چې د افغانستان د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کال ټاکنې 
قرار  کې  درجه  دریمه  په  یانې  ټیټ  خورا  پلوه  له  کیفیت  د 
په  کال   ۲۰۰۵ د  ټاکنې  کال   ۲۰۱۰ د  چې  ښکاري  دې  له  لري. 
پرتله د کیفیت له پوله ټیټې وې.  په ځانګړي ډول له درېیم 
په  لومړیو  د  کې  ټاکنو  دویمو  په  چې  ښکاري،  څخه  ګراف 
پرتله د افغانستان په ټاکنو کې د کاندیدانو په ټاکنیزو نښو، 
د کاندیداتورۍ په بهیر او له ټاکنو وړاندې په نورو چارو 
کې ښه والی راغلی، په داسې حال کې، چې قانوني چوکاټ، 
ټاکنیزه مدیریت، د رایې اچونکو پوهاوی، د رایی اچوونکو 

نوم لیکنه، ټاکنیز کمپای او پخپله ټاکنې مخ په ځوړ وې. 

 

دې  په  جاغوري  او  مالستان  ناور،  ولسوالۍ  مېشتي  هزاره  توګه  په  ساري  د   ۳۵
ډېری  کې  حال  داسې  په   ..  ۵۶۵۹۷  ،۳۷۷۵۸  ،۳۱۹۵۸ لري،  رایې  سالمې  ترتیب 
او  دي  برابرې  نشت  د  رایې  هم  یې  یا  او  لري  نه  رایې  هېڅ  ولسوالۍ  پښتني 

مرکزونه یې د ټاکنو پر مهال تړلي ول. 

۳۶ له ب بست سره د افغانستان د ټاکنو مخامخ کېدل، د ای سي جي د ۲۰۱۱ کال د 
مامورت  څارونکي  د  افغانستان  د  ټاکنو  نړیوالو  د  دیموکراسۍ  د  یا  فبروری   

وګورئ. 
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دویم چوکاټ: د نړۍ له نورو هېوادونو سره د افغانستان د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کال د قانوني ټاکنو مقایسه 

درېیم چوکاټ: په ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کال کې د الکلیت رینولدس په مقیاس د افغانستان عملکرد
  

http://www.democracy-assessment.dk/ .سرچینه: د پرتلیزې دیموکراسۍ ارزونه: په یووېشتمه پیړۍ کې د ټاکنو او مدني آزادۍ څرنګوالی
.(۲۰۱۲ July ۱۲ accessed) ۲۲=start/page.asp?page

نمرې هېوادونه  کال

۹۹ ۲۰۰۷ دنمارک

۹۷ ۲۰۰۱ دنمارک

۹۵ ۲۰۱۰ سویدن

۹۴ ۲۰۰۱ استرالیا

۹۰ ۲۰۰۲ لیسوتو

۹۰ ۲۰۰۱ ختیځ تیمور

۸۵ ۲۰۰۴ سویلي افریقا

۸۴ ۲۰۰۹ سویلي افریقا

۸۴ ۲۰۰۷ لیسوتو

۷۹ ۲۰۰۸ ګانا

۷۶ ۱۹۹۴ سویلی افریقا

۷۶ ۱۸۹۸ دنمارک

۷۲ ۲۰۰۵ افغانستان

۶۸ ۲۰۰۵ عراق

۵۷ ۲۰۱۰ افغانستان

۵۶ ۲۰۰۸ پاکستان

۵۲ ۲۰۰۸ رونډا

ښه والی/خرابوالی ۲۰۰۵ نمرې   ۲۰۱۰ نمرې هېوادونه

مخ پر خرابېدو  20 22 ۱. قانوني چوکاټ
705 مخ پر خرابېدو  20 ۲. د ټاکنو مدیریت
مخ په ښه والي 7.8 5.6 ۳. د ټاکنو د ناحیې عالمت ګذاري او ټاکنیزې حوزې

11.7                                     مخ پر خرابېدو  13.3 ۴. د رایی اچوونکو پوهاوی
مخ پر خرابېدو 0 11.1 ۵. د رایی اچوونکو ثبت او راجستړ
مخ په ښه والي 30 23.3 ۶. د رایی پاڼو ډیزای او هغوی ته الس رسی. د ګوند او کاندید 
مخ پر خرابېدو 4.28 8.3 ۷. د کمپای سازماندهي
مخ پر خرابېدو 7 24 ۸. رایه اچونه
مخ په ښه والي 24 18 ۹. رایی شمېرنه او جدولبندي
مخ پر خرابېدو 21.4 25.7 ۱۰. د ټاکنیزو شکایتونو حل/ او د وروستیو نتایجو تایید
مخ په ښه والي 10 7,8 ۱۱. تر ټاکنو وروستنی کړنالره
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مخ پر وړاندې. ۴
تر دې مهاله له ټاکنو ترالسه شوي درسونه

د افغانستان د سترې حوزې د یوازېۍ او نه لېږدېدونکې 
هغه  شو.  غوره  مهال  پر  حکومت  مؤقت  د  سیستم  رایې 
سیستم  د  ټاکنو  د  افغانستان  د  نړیوالو  او  افغانانو  مهال 
هغو  آن  او  ښودلې  اندېښنې  بېالبېلې  اړه  په  مناسبوالي  د 
سیستم  همدغه  د  یې  کې  ټاکنو  په  کال   ۲۰۰۵ د  چې  کسانو، 
دې  په  ټاکنو  لومړنیو  د  چې  ګڼله،  غوره  دا  کاوه،  مالتړ 
کلونو  اوو  لومړیو  په  راشي.  اصالحات  باید  کې  سیستم 
جوړجاړیو،  معاملو،  د  چې  وښوده،  جرګې  ولسي  کې 
د  پکې  افراد  چې  دی،  مرکز  راوښتلو  اوښتلو  د  اېتالفونو  د 
راتلونکې لپاره معاملې کوي. ۳۸  لیبرال دیموکراتیک او مخ 
په  پیغام  خپل  د  ته  کاندیدانو  منتخبو  ګوندونه  نوی  ودې  پر 
رسولو کې له ستونزو سره مخامخ شول ۳۹. په داسې حال 
کې چې ښځې د جنسیتي موضوعاتو له المله په منسجم کولو 
کې هغسې ګټورې ونه ځلېدلې، چې تمه ترې کېده. ۴۰ له بلې 
په  سیستم  دغه  د  چې  لرله،  هیله  بیا  ټیم  ولسمشر  د  خوا 
د  ونیسي،  مخه  پیاوړتیا  د  ګوندونو  د  به  سره  کېدو  پلي 
ییزو  سیمه  د  او  کمزوری  به  بالک  موجود  اپوزیسیون 
خپل  کې  پارلمان  په  چې  کړي،  ډب  به  مخه  څېرو  قوي 
خوښي  د  کرزي  د  ښايي  کړي.  ځای  پر  ځای  اشخاص 
سناریو همدا وه، چې په پارلمان کې ځان ته یو خالص وفاداره 
او پښتون اکثریته ډله رامنځ ته کړي ترڅو په دې توګه قانوني 
د  او  مات  سیستم  دغه  چې  کله  خو  شي.   کړای  خپل  مالتړ 
اپوزیسیون په ګټه ثابت شو، نو د ځان په ګټه د یوه پیاوړي 
بالک د جوړېدو لپاره د ولسمشر هڅې هم له خنډ سره مخامخ 
شوې. د ولسمشرۍ په دواړو ټاکنو کې د حکومت د مالتړي 
بالک په ګټه وې خو دغه بالک ماتیدونکی او د باور وړ ثابت 

نه شو. ٤١

په دې توګه د یوازینې او نه لېږدېدونکې رایې ټاکنیز سیستم 
د میلیونونو افغانانو لپاره، چې د یوه دیموکراتیک پارلمان د 
ټاکنې لپاره یې یوې شفافي او رڼې الرې او وسیلې ته اړتیا 
راتلونکو  لرله، په ناسم ډول وکارول شو. که دغه سیستم د 
نورو ټاکنو لپاره هم وکارول شي، نو د مقننه قوې د افکارو 
به  کې  نتیجه  په  وکړي.  دوام  ورسره  هم  به  منسجموال  غیر 
نشي  به  ګټې  ملي  وي،  اغېزې  بې  ډول  ټولیز  په  پارلمان  بیا 
منعکسولی او بیا به ځواکم او مفسد د بډو له الرې هلته ځای 
پیدا کړي. له ټولنیز، اقتصادي او سازماني تغییراتو له مالتړ 
پرته هېڅ ټاکنیز سیستم دیموکراسی نه شی ټینګولی. په ورته 
توګه شونې ده، چې د اوسني حالت په دوام سره  د افغانستان 
په اوسني ټاکنیز سیستم کې فساد او درغلی ترسره شي.  خو 
دا هم حقیقت لري، چې یو سم او دقیق سیستم به د ۲۰۰۵ کال او ۲۰۱۰ 

کال په څېر د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو د ترسره کېدو 
ګوندونو  سیاسي  اود  حل  به  ستونزې  کاندیداتورۍ  د  ونیسي،  مخه 

پرمختګ ته به زمینه مساعده کړي. 

د اصالحاتو بدیلې الرې چارې
په ۲۰۱۲ کال کې د افغانستان په سیاسي او د مدني ټولنې غړو د یوې او 
نه لېږدېدونکې رایې د سیستم پر وړاندې پراخه نارضایتي وښوده. 
نړیواله ټولنه هم په دې سیستم کې د سمونونو غوښتنه وکړه. الندینی 
برخه، چې د ۲۰۱۲ کال په جون کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون له خوا 
وړاندې شوه، د اساسي بدلونونو لپاره درې انتخابونه وړاندې کوي، 

چې د ټاکنو د قانون پر یوې نوې مسودې پیلېږي.  

 په دې پاڼه کې د یوازېنې او نه لېږدېدونکې رایې سیستم نیمګړتیاوې 
تشریح شوي او موږ ته دا واک راکوي، چې دغه نیمګړتیاوې حل 
خو د یوازېنۍ او نه لېږدېدونکې رایې مثبت ټکي پر ځای وساتو.  د 
یوازېنې او نه لېږدېدونکې رایې د ټاکنیز سیستم په چوکاټ کې دوه 
ځله انتخابات ترسره شوي، خلک او سیاسي ګوندونه اوس له دغه 
سیستم سره بلد شوي نو په همدې سیستم کې باید بدلون راشي. د دې 
سیستم یوه ګټه دا ده، چې موجوده بنسټونه او تجربې پیاوړې کيږي. 
دې ته په پام سره باید د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د بدلون لپاره 

الندې اصول په پام کې ونیول شي:

هر ډول اصالحات باید په اوسني سیستم کې رامنځ ته شي . ١
او له بنیادي بدلون څخه ډډه وشي.

لږ شمېر د  غړیو په ټاکلو سره به د اوسني سیستم پېچلتیا را . ٢
کمه شي، چې په پایله کې به د کاندیدانو شمېر هم کم شي او 
د رایو د تیت کېدو شونتیا به لږ شي او د رایې د ورکولو 

پاڼې به په ښه ډول تنظیم شي.

 ۳۸         د  داخلي پایلیسو او د ولسي جرګې د سیاسي اقتصاد لپاره د انا الرس 

 (Kabul: AREU, ۲۰۱۰); “The Wolesi  Jirga in Flux: Elections
”and Instability I وګوئ

دي.  بریالي  کې  ټاکنو  په  جنکساالن  ښيي.  اندېښه  کمېسیون  حقوقو  افغانستان  د 
IRIN,

 ۱۸  October ۲۰۰۵  http://www.irinnews.org/Report/۲۹۳۲۳/
AFGHANISTAN-Rights-body-warns-of-warlords-

  success- in-elections  (accessed  ۶  July  ۲۰۱۲);  and
  “Afghanistan’s Elections  Stalemate” (Kabul/Brussels:

International  Crisis Group, ۲۰۱۱).

پلي  د  دیموکراسۍ  د  ګوندونه:  دیموکرات  نوي  افغانستان  الرس «د  انا  د    ۳۹ 

 (Kabul: AREU, ۲۰۰۹) کېدو وسیله» وګورۍ

د محمد حس وفايي او انا الرس «ولسي جرګه ۲۰۱۰: تر ټاکنو وړاندې پالیسي 
او د اپوزیسیون چمتوالی »

 ۴۰ د یادونې وړ «د ګټې موضوع»
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د . ۳ ایتالفونو  او  ډلو  سیاسي  د  کې  جرګه  ولسي  اوسنۍ  په 
پرمختګ لپاره باید پوره کار وشي. په دې ډول به د وخت 
په تېرېددو سره سیاسي ډلې منظمې شي او د ټاکنو سیستم باید 
رایه ورکوونکو ته اجازه ورکړي، چې د ټاکنو پر مهال دغه 

سیاسي ډلې په پام کې ونیسي.

په ورته وخت کې په هر نوي سیستم کې باید د نامتو او . ۴
مشروع خپلواکو کاندیدانو د ټاکنو ساتنه وشي.

دا مهمه ده، چې په اوسني سیستم کې پېچلتیا له منځه الړه شي . ۵
او رایه ورکوونکو ته نه یوازې په دې اړه معلومات ورکړل 
شي، چې څنګه رایه وکاروي بلکې دا هم باید ورته په ډاګه 
شي، چې د دوی رایه د راتلونکي حکومت په جوړولو کې 

څه رول لوبوي.

د معقولو او سیاسي واقعیتونوله المله د اوسني سیستم ډېر بدیلونه 
د کاریدنې وړ نه دي. د افغانستان د زاړه سیستم ټاکنه به په تر 
ډېره په زړه پورې نه وي، ځکه په دې کې به د ولسوالیو د ټاکلو 
نانندریز کار بیا له سره کېږي او همدارنګه به د رایه ورکوونکو 
لپاره یوه نوې تګالره غوره کېږي. په دغه ډول اصالحاتو سره 
به د سیاستوالو تر منځ قوم او توکم پالنه نوره هم ډېره شي او په 
سیمه ییزه کچه به د ډلو تر منځ سیالي زور واخلي. د ګوندونو پر 
اساس له یوه سیستم سره د ولسمشر او کابینې د مخالفت، د ګوندونو 
د ناتوانۍ او د یو نوي سیستم په اړه د خلکو د پوهاوي د ستونزو 
له کبله د استازیتوب بشپړ انډولیز سیستم رامنځ ته کول هم ناشونی 
کار دی. ځکه دغه ډول سیستم به هم د خپلواکو کاندیدانو لپاره ډېر 
خنډونه وزیږوي. د نوي سیستم په اړه له بېال بېلو نظریو او له 
هغه څه، چې باید د ټاکنو خپلواک کمېسیون یې د سیستم په ډول 
غوره کړي، دا څرګنديږي، چې نوي سیستم به د ټاکنو یو ګډ سیستم 
وي. په دې اړه د ۲۰۱۲ کال په جون میاشت کې د ټاکنو د خپلواک 
کمېسیون له لخوا په وړاندې شوې طرحه کې ډېر معلومات راغلي، 
چې په دې اړه به د ګډ ټاکنیز سیستم لپاره دوې نورې طرحې هم 

وړاندې شي تر څو دغه موضوع ښه روښانه شي.

۱ـ د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د ۲۰۱۲ کال د جون د میاشتې د 
ټاکنو د قانون طرح

د ۲۰۱۲ کال د جون په میاشت کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د 
ټاکنو نوی قانون په تقننی پروسه کې د لومړني ګام په ډول 
د عدلیې وزارت ته وړاندې کړ۴۳. په دغه قانون کې د ولسې 

جرګې د ټاکنو لپاره الندې وړاندیزونه شوي وو:

ګډ (موازي) سیستم:

په دې کې به ۱۵۹ خپلواکې څوکۍ وي، چې د یوازېنۍ نه • 
لېږدېدونکې رایې د سیستم په وسیله به په ۳۴ والیتونو کې 

د وګړو لخوا ټاکل کېږي.

۸۰ څوکۍ به د استازیو د لستی انډولیز سیستم له الرې د • 
والیتي ګوندونو لخوا ټاکل کېږي.

کوچیانو ته به ۱۰ څوکۍ ورکول کېږي• 

د ښځو لپاره به ۶۸ څوکۍ  بېلې شي (دا څرګنده ده، چې • 
دغه څوکۍ به د خپلواکو څوکیو په ډله کې وي).

په دغه وړاندې شوي سیستم کې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ کلونو د یوازېنۍ 
نه لېږدېدونکې رایې د سیستم په پرتله ډېر پرمختګونه راغلي 
دي. خو بیا هم دا سیستم د استازیو د تناسبي څوکیو د شمېر او 
د هغو د ټاکنو د تګالرې په برخو کې د قناعت وړ نه دی. 
ځینې  سیستم  اوسني  د  چې  کړای  ونشي  به  سیستم  ډول  دغه 
هغه مهمې نیمګړتیاوې له منځه یوسې، چې مخکې یادې شوې. 
باالخره دې پایلې ته رسېږو، چې دغه وړاندې شوی قانون هم 
په ډېرو برخو کې نیمګړی دی او د ټاکنو خپلواک کمېسیون 

باید پرې له سره غور وکړي.

جون  په  کال  د ۲۰۱۲  لخوا  کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  چې  دا 
کې وړاندې شوی قانون نشي کوالی، چې د شته سیستم لویې 
ستونزې حل کړي، المل دا دی، چې د هر والیت لپاره د احزابو 
د تناسبي څوکیو لیست ډېر ټیټ دی او ښايي حقیقي تناسب عملي 
او  کېږي  احزابو  د  څوکۍ  ټولې  به  کې  پایله  په  چې  شي.  نه 
ایتالفونه به له صحنې نه و ایستل شي. د هېواد له ۳۴ والیتونو 
څخه به په ۱۴ والیتونو کې د لستی انډولیز استازیتوب لپاره 
تناسب  هر  به  ډول  دې  په  چې  شي،  پاتې  څوکۍ  یوه  یوازې 
او نډول له پامه وغورځول شي. په نورو ۸ والیتونو کې به 
یوازې د استازیتوب د انډولیز لیست د دوه څوکیو لپاره سیالۍ 

تر سره کېږي او په ۸ نورو کې به دغه څوکۍ دری وي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۳- کله، چې یو ځل د عدلیې وزارت د دغه قانون وړ والی د شته قوانینو سره 

پرتله کړي، بیا نو باید د کابینې غونډې ته الړ شي، د پارلمان د دواړو شورا ګانو 
د  ټاکنو  روټینګ (د  تامس  شي.د  السلیک  لخوا  ولسمشر  د  او  شي  تصویب  لخوا 
خپلواک کمېسیون پروپوزل تر څو د ټاکنو یو ګډ سیستم غوره کړي) د افغانستان 
http:// www.aan-afghanistan.org/،۲۰۱۲ جون   ۲۸ شبکه،  څېړونکو  د 

  index.asp?id=۲۸۳۵ وګوری.
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۴ چوکاټ: د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د جون په میاشت کې د وړاندیز شوې طرح له مخې په والیتي کچه د څوکیو وېش 

SNTVڅوکۍ ګوندي څوکۍ د ښځو څوکۍ په ۲۰۱۰ کې څوکۍ نفوس والیت
22 11 9 33 3,013,200 کابل
11 6 5 17 1,515,400 هرات
9 5 4 14 1,237,800 ننګرهار

7 4 3 11 1,052,500 بلخ
7 4 3 11 1,020,400 غزنی
7 4 3 11 971,400 کندهار
6 3 3 9 824,500 فاریاب
6 3 2 9 817,400 کندوز

6 3 2 9 811,700 تخار
6 3 2 9 790,200 بدخشان
5 3 2 8 767,300 هلمند
5 3 2 8 748,000 بغالن
4 2 2 6 574,800 غور
4 2 2 6 550,200 پروان
3 2 2 5 496,700 وردګ
3 2 1 5 478,100 خوست
3 2 1 5 463,700 سرپل
3 2 1 5 458,500 پکتیا
3 2 1 5 443,300 جوزجان
3 2 1 5 420,600 فراه
3 1 1 4 412,400 بادغیس
3 1 1 4 383,600 دایکندي
3 1 1 4 374,700 کونړ
3 1 1 4 371,900 بامیان
3 1 1 4 371,000 لغمان
3 1 1 4 367,400 کاپیسا
3 1 1 4 362,100 پکتیکا
3 1 1 4 326,100 لوګر
3 1 1 4 321,500 سمنګان
2 1 1 3 291,500 اورزګان
2 1 1 3 252,700 زابل
1 1 1 2 135,900 نیمروز
1 1 1 2 127,900 پنجشیر
1 1 1 2 123,300 نورستان

10 0 3 10 کوچیان
169 88 68 249 21,677,700 ټولټال

http://www.iec.org.af/ سرچينه: د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسيون
eng/content.php?id=4&cnid=47 (accessed 11 July 2011); June 2012 IEC draft Electoral Law
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بریالی کېږي، چې د ګوند د ثبت شویو او یو خپلواک کاندید 
ته د ورکړل شویو رایو په پرتله ډېرې رایې خپلې کړي).

په دې ځای کې دغه ماده واضح نه ده، چې د ښځو لپاره به 
ځانګړې شوې څوکۍ په حسابی ډول څنګه ورکول کېږي.

نوي  دغه  په  چې  ویلي،  دي  نه  څه  هم  اړه  دې  په  طرحې 
کېږي.   ډیزای څنګه  پاڼه  ورکولو  رایې  د  به  کې  سیستم 
رایه  کې  سیستمونو  ګډو  نه)  کې  (ټولو  ډېرو  په  ټاکنو  د 
ورکوونکي د رایه ورکولو دوه پاڼې کاروي، چې یوه یې 
د  ډول  دې  په  وي.  لپاره  ګوند  د  یې  بله  او  لپاره  کاندید  د 
رایه ورکوونکو انعطاف پذیري ډېریږي (د بېلګې په ډول 
په  کړي  برخې  دوه  ټکټ  خپل  چې  شي،  کوالی  جرمنیان 
ته  ډیموکرات  ټولنیز  کې  حوزه  خپله  په  سره  برخې  یوې 
رایه ورکړي او بله د ګرینیز لړ لیک ته واچوي) او دغه 
ډول د دوه رایو پاڼو لپاره تر یوې هغې غوښتنه هم ډېره ده 
(چې دا کار به ښایي په جرمني کې ستونزم نه وي خو په 
افغانستان کې به ستونزم وي) او دا په ستراتیژیک ډول 
د رایه ورکوونکو او سیاست والو لپاره فرصتونه ډېروي. 
لکه څنګه، چې په دوه راتلونکو طرحو کې څرګنده شوې 
ده د رایې ورکولو د دوه پاڼو نه کارول به ښایي د ساده 
والي او پېژندنې له پلوه ګټوره وي او په دې ډول سره به 
کاندیدانو ته، چې د رایو لپاره یې ایتالفونه جوړ کړي دي 
عمده  کاندیدانو  د  کې  ټاکنو  په  چې  شي،  ورکړل  اجازه  دا 
برخې ته متوجه شي او په دې توګه د لیست په سیالیو کې 

شته همغږي نوره هم پرمختګ کوي.  

دغه قانون ال هم تایید شوی نه دی او باید، چې د پارلمان لخوا 
وخته  یوه  تر  به  باندې  موضوع  دغه  په  چې  دا  شي.  تصویب 
وړاندې  سیستمونه  بدیل  دوه  الندې  وي،  روان  بحثونه  پورې 
شوي دي، چې په دواړو کې هغه ستونزې، چې مخکې  مو اشاره 

ورته وکړه تر یو بریده پورې حل کېدای شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پر  برخې  شوې  ځانګړې  یوې  د  چې  سیستمونه،  استازیتوب  انډولیز  د  هغه   ۴۴
اساس چلېږي، په عمومي ډول د هرې برخې اندازه دومره ټاکي، چې په هغې 
کې  ولسوالۍ  یوه  په  ډول،  په  بېلګې  (د  شي  کېدلی  السه  تر  څوکۍ  یوه  سره 
مجموعي رایې د څوکیو په شمېر باندې وېشل کېږي، نو د ۱۰ څوکیو لرونکې 
یوه حوزه کې، چې ۱۰۰،۰۰۰ رایې لري، نو د یوې څوکۍ د تر السه کولو لپاره به 
۱۰،۰۰۰ رایو ته اړتیا وي) او په لومړي سر کې څوکۍ د دغه پوره برخو پر اساس 
وېشلې کېږي. هره ګوند، چې یوازې یوه برخه رایې تر السه کړي (او یوازې 
له  به  رایې  برخې  د  دغه  نو  کوي)،  السه  تر  باندې  برخه  دغه  په  څوکۍ  یوه 
مجموعي لیست نه منفي کېږي، چې په پایله کې به یو د تفریق حاصل پاتې شي 
(د هغه ګوند لپاره، چې یوه پوره برخه نشي ګټالی، هېڅ منفي کول نه تر سره 
کېږي نو د داسې یو ګوند د تفریق حاصل به همغه د رایو اصله مجموعي شمېره 
اساس  پر  برخو  پوره  د  د  څوکۍ  ټولې  چې  شي،  پیښه  کمه  ډېره  به  دا  وي). 
ووېشلې شي. (نو د همدې المله د وېشنې دویم پړاو رامنځ ته کېږي، چې په دې 
کې خالي څوکۍ ګوندونو ته د هغوس د حاصل تفریق پر اساس ورکول کېږي 

نو د همدې المله دې سیستم ته د (لوی حاصل تفریق) نوم ورکړل شوی دی.

تناقض په دې کې دی، چې د مدافعینو په وینا د استازیتوب 
کوچني  کې  هغو  په  چې  دی،  دا  کار  لوی  ټاکنو  انډولیزو  د 
ګروپونه او ډلې ګډون کوي او د احزابو پرمختګ ته الره 
د  لیست  انډولیز  د  چې  کې،  قانون  په  هم  بیا  خو  هوارېږي. 
اهدافو  دغه  د  ده  شوې  وړاندې  تګالره  کومه  لپاره  ترکیب 
کابل،  لکه  والیتونو  لویو  په  ده.  نه  وړ  راوړنې  السته  د 
هرات او یا ننګرهار کې به یوه اندازه د حزب داخلي سیالۍ 
انډولیز  استازیو  د  به  لپاره  هېواد  نور  د  خو  شي  ته  رامنځ 
وړاندې  څوکۍ  دوې  یا  یوه  یوازې  لپاره  خلکو  د  لیست 
خلکو  بانفوذه  ییزو  سیمه  د  ډېره  تر  هم  به  هغه  چې  کړي، 

الس ته ورشي.

د ټاکنو د خپلواک کمېسیون په قانون کې دوې نورې برخې 
دي.  ستونزمنې  المله  نشتوالي  د  وضاحت  د  چې  شته،  هم 
۲۳ ماده کې د احزابو تر منځ د څوکیو  لومړی هغه یې په 

د وېش موضوع ده:

۲۳ (۸) مه ماده: (که په لومړی پړاو کې یا د څوکیو له بېلولو 
وروسته یو حزب هم ونکړای شي، چې د یوې څوکۍ لپاره پوره 
رایې خپلې کړي؛ نو څوکۍ به په ترتیب سره د رایو په تناسب 

باندې ورکړل شي).

۲۳ (۹) مه ماده: (که چېرې څو ګوندونه د څوکیو له کچې څخه 
هغو  د  سره  ترتیب  په  به  څوکۍ  نو  کړي  السه  تر  رایې  ډېرې 
ګوندونو تر منځ، چې ډېرې رایې یې ګټلې دي د رایو په تناسب 

ووېشل شي).

موږ کوالی شو ۲۳ (۹) مه ماده داسې عملي کړو، چې دا په 
هغو ځایونو کې، چې څوکۍ له یو څخه ډېرو لیستونو ته د 
پوره برخې په اساس وېشل شوي دي (د لوی حاصل تفریق) 
رامنځ ته کول دي. خو داسې ښکاري، چې ۲۳ (۸) مه ماده 
بیا وایي، چې کله هېڅ لیست څوکۍ ونشي ګټالی نو (د لوی 
حاصل تفریق) تر څنګ به یوه بله تګالره وکارول شي. خو 
دا نه په ډاګه کوي، چې دا تګالره به څنګه وي. په تخنیکي 
شوي  بیان  حالتونه  کوم  چې  کې،  مادو  دوو  دغه  په  ډول 
دي جامع نه دي ځکه که چېرې یو ګوند د یوې څوکۍ (یا 
څوکیو) ټوله برخه رایې خپلې کړي نو بیا به څه کېږي؟

د  ښځو  د  کې  والیتونو  کوچنیو  په  خبره  ستونزمنه  دویمه 
ځانګړو شویو څوکیو وېش دی:

۲۳ (۱۰) مه ماده: (په هغو والیتونو کې، چې د څوکیو شمېر یې 
۲ دی، یو ګوند باید کمېسیون ته د ۴ کاندیدانو لیست ورکړي، 
د  کې  حوزه  یوه  په  وي.  ښځې  باید  یې  دوه  لږه  تر  لږ  چې 
وخت  هغه  کاندید  یو  سره  نیولو  کې  پام  په  جنسیت  یا  جندر 
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د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه

ـ د ټاکنو ګډ سیستم: یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایه- انډولیز 
(SNTV-PR) لیست

ولسي جرګه به ۲۴۹ غړي لري.• 

۱۵۹ غړي به د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم په • 
وسیله په والیتونو کې د ۱۰/۲۰۰۵ کلونو د رایو د ډول په 

څېر ټاکل کېږي. 
نه  یوازېنۍ  د  چې  شمېر،  استازیو  هغو  د  به  کې  والیت  هر  په 
لېږدېدونکې رایې په سیستم کې ټاکل کېږي، د ۲۰۰۵/۱۰ کلونو د شمېرو 
له دریو څخه دوه برخې وي (د بېلګې په ډول په کندهار کې به د ۱۱ 
په ځای ۷ څوکۍ وي، په تخار کې به د ۹ پر ځای ۶ څوکۍ وي او 
همداسې نور). لږ تر لږه هر والیت ته به دوې څوکۍ ورکړل شي. 
کابل والیت به په دریو برخو ووېشل شي، چې : کابل ښار الف، کابل 
ښار ب او کابل والیت به وي او په هره برخه کې به ۷ څوکۍ وي 
(نو د اوسنیو ۳۳ څوکیو پر ځای به کابل ۲۱ څوکۍ ولري، چې پاتې 
څوکۍ به یې د استازیو د انډولیزو ټاکنو برخې ته ولېږدول شي). 
هرات والیت به هم د هرات په ښار او د والیت ولسوالیو ووېشل شي. 
په دغه  کار سره به د ټاکنو حوزې ډېرې شي او له دې سره به د 
ډېرو کاندیدانو او د رایو د تیت کېدلو هغه ستونزه، چې په مخکینیو 
ټاکنو کې لیدل شوې وه، تر یوه بریده حل شي. له ۳۴ والیتونو څخه 
به یوازې له ۷ تر ۶ پورې ډېرې څوکۍ ولري او د نه لېږدېدونکې 

رایې د سیستم د ټولو حوزو د څوکیو شمېر به تر ۱۰ ښکته وي.

۸۰ (۳۵ سلنه) د ولسي جرګې غړي به له ملي ګوندونو • 
څخه د تناسب پر اساس وټاکل شي.

دغه  کاندیدانو هر ډله، چې سره یو ځای کېږي کوالی شي، چې  د 
لیستونه وړاندې کړي. هغوی کولی شي، چې سیاسي ګوندونه او یا 
غیر رسمي ډلې او ایتالفونه وي. کاندیدان به په خپلواک ډول دریږي 
او یا به له یو ګوند سره ځان نښلوي. د اڼډولیز استازیتوب څوکې به د 
هغو رایو پر اساس ورکړل شي، چې د هر لیست کاندیدانو د یوازېنۍ 
نه لېږدېدونکې رایې په ټاکنو کې تر السه کړې دي. د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۰ 
کلونو په څېر به رایه ورکوونکي په انتخاباتی حوزه کې یوازې د 
رایې یوه پاڼه کاروي. دغه رایې به د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې 
ته  کاندید  داسې  یو  رایه  دغه  که  همدارنګه  او  کړي  ګوته  په  پایله 
ورکول شوې وه، چې په لیست کې یې ګډون کړی وي نو بیا به په 

هېواد کې د ملي ګوندونو د اهمیت په ټاکلو کې هم ونډه ولري.

د ۱۰/۲۰۰۵ کال په څېر به کوچیانو ته ۱۰ څوکۍ بېلې شي.• 

ښځې به هم ۶۸ څوکۍ ولري، چې پدې کې به ۴۸ د ۲۰۰۵/ • 
 ۲۰ پاتې  او  وي  اساس  پر  والیتونو  د  څېر  په  کلونو   ۱۰

څوکۍ به له ملي ګوندونو څخه ټاکل کېږي.

لپاره  ټاکلو  د  پارلمان  ملي  یو  د  او  دی  سیستم  شوی  ازمویل  یو  دا 
ډېرو  په  څخه  له ۳۰  سیستم  ګډ  دغه  ده.  الره  ډیموکراتیکه  ټولو  تر 
هېوادونو کې پلي کېږي، چې د دغو هېوادونو د وګړو شمېره له ۱ 

اکثریت  حوزو  د  کې  هېواد  یوه  هر  په  دی،  ډېره  هم  خلکو  میلیارد 
ورکوونکي  رایه  سیستم  دغه  ولري.۴۶  ونډه  هم  کې  وېشلو  (د 
دې ته هڅوي، چې خپل خوښ کاندیدان وټاکي او او کاندیدان د 

ایتالفونو جوړولو ته هڅوي.

په داسې حال کې، چې د SNTV-PR او LV-PR دواړه 
تناسبي  د  چې  برابروي،  زمینه  دا  ته  ایتالفونو  سیستمونه 
هم  ګټه  دا  بیا  یې  وروستۍ  کړي،  السه  تر  څوکۍ  استازیو 
د  اساس  پر  توکم  د  کاندیدانو  د  کچه  والیتي  په  چې  لري، 
ځان ځانۍ حس کموي. د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې په 
ستونزې  له  وېش  د  رایو  د  ډله  یوه  کاندیدانو  د  کې  سیستم 
کچې  د  بریا  د  چې  کوالی،  نشي  دوی  او  کېږي  مخ  سره 
سیستم  ګډ  وروستنۍ  خالف  په  دې  د  کړي.  السه  تر  رایې 
نه  یو  د  چې  برابروي،  زمینه  دا  ته  ورکوونکو  رایه  بیا 
د  کاندید  یو  چې  کله  وکړی.  مالتړ  ایتالفونو  ډېرو  د  بلکې 
یو رایه ورکوونکي مالتړ تر السه کوي دا په دې معنا نه 
دی، چې د نوموړي سیاالنو تاوان وکړ. دا د سیاالنورمنځ 
د یو بل د پښو وهلو موضوع له منځ وړي او دې ته الره 
پرانیځي، چې د کمپای او حکومت کولو په وخت کې داسې 
ایتالف  یو  د  به  څخه  هغو  له  چې  شي،  ته  رامنځ  همغږي 

ټول غړي ورته ګټه اخلي.

خپلواک  د  ټاکنو  د  ډول  سطحي  په  سیستمونه  دواړه  دغه 
سره  طرح  له  میاشتې  د  جون  د  کال   ۲۰۱۲ د  کمېسیون 
نه  یوازنۍ  د  هم  کې  سیستم  هغه  په  چې  لري،  والی  ورته 
سره  سیستمونه  استازیتوب  تناسبي  او  رایې  لېږدېدونکې 
د  څوکۍ  ترمنځ  برخو  عمده  دوه  د  هغو  د  او  دي  شوي  ګډ 
۳/۲ او ۳/۱ په نسبت باندې وېشل شوې دي. یو عمده توپیر 
چې   ، ده  نیولې  کې  پام  په  دا  بدیل  ګډ  وروستي  چې  دادی، 
د  تناسبي استازیتوب ۸۰ څوکۍ به د والیتي شکل پر ځای 
په ملي بڼه وېشل کېږي، چې په دې کې به پوره تناسب په 

پام کې ونیول شي. 

د دوی په منځ کې نور هم ډېر مهم توپیرونه شتون لري. 
د  اساس  پر  کاندیدانو  د  به  بدیلونه  شوي  وړاندې  دواړه 
وساتي.  توب  ساده  پاڼې  د  رایې  د  وسیله  په  ساتلو  د  رایې 
څېر  په  اوس  د  ډېره  تر  به  پاڼې  رایو  د  چې  معنا  دې  په 
رایه  او  وي  لست  کاندایدانو  د  به  کې  هغو  په  چې  وي، 
ورکوونکي به یې غوره کوي. پر دې سربېره د کاندیدانو 
د SNTV/LV څوکۍ به په هر والیت کې په ورته ډول د 
همدارنګه  کېږي.  ورکول  ته  کوونکو  السه  تر  رایو  ډېرو 
به  مجبور  (البته  چې  شي،  ورکړل  اجازه  ته  کاندیدانو  به 
نه وي)، چې د استازیو د تناسبي څوکیو لپاره په ایتالفونو 
کې ور ګډ شي. نو د هغو کاندیدانو لپاره، چې په ایتالفونو
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

۲بېلګې په ډول، د یوازې نه لېږدېدونکې رایې سیستم) له انډولیز 
لست سره یو ځای کېږي.

دا چې ولې مخکې بیان شوی ګډ سیستم د افغانستان د راتوکېدونکې

 ډیموکراسۍ لپاره ښه دی، الملونه یې ډېر دی:
کاندیدانو •  د  به  سره  کېدو  کوچني  په  حوزو  والیتي  د 

شمېر کم او د رایې پاڼې به روښانه وي.

دغه سیستم به د ضایع شویو رایو شمېر را کم کړي او • 
د افغانانو رایه ورکوونکو تر منځ به دغه احساس ډېر 
کړي، چې د دوی رایې یو بدلون راوستلی شي.  په دې 
رایو  د  کاندیدانو  بایلونکو  د  کې  والیت  هر  په  به  توګه 
شمېر ډېر کم وي او حتی د ګوند بایلونکي کاندیدان به 

هم د خپلو نورو ملګرو په بریا کې ونډه ولري. 

دغه سیستم به د ګوندونو د راټوکېدلو لپاره الره هواره • 
خپل  چې  وهڅوي،  به  خاوندان  ګټو  ورته  د  او  کړي 

ځانونه د سیاسي ټولنو په ډول رامنځ ته کړي.

نه •  یوازېنۍ  د  شي  کوالی  هم  ال  به  کاندیدان  خپلواک 
کړي.  السه  تر  رایې  کې  حوزو  په  رایې  لېږدېدونکې 
په هر والیت کې به د خپلواکو استازیو د کمېدو په پایله 
چې  کړي،  پیدا  الره  ته  پارلمان  خلک  هغه  یوازې  کې 
هم  څه  (که  وي  استازی  ریښتیني  او  ولري  شهرت  ښه 
څه  یو  المله  له  قانون  دې  د  به  کې  موده  لنډمهالې  په 

نانندرۍ راپورته شي).

۳ـ د ټاکنو یو بل ګډ او بدیل سیستم: محدوده شوې رایه –
 انډولیز استازیتوب

زموږ دویم وړاندې شوی بدیل سیستم د محدودې شوې رایې 
او تناسبي استازیتوب یو ګډ سیستم دی. د ډېر رایه ورکوونکو 
ښه  یو  سیستم  ګډ  مخکیني  د  دا  اند  په  مامورینو  د  ټاکنو  د  او 
بدیل دی، چې ورته ګټې په کې ساتل شوې دي او هغه خنډونه 
پکې کم شوي دي، چې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم 
د ایتالفونو او سیاسي ګوندونو د جوړیدلو لپاره رامنځ ته کړې 
وې. په دې کې توپیر دا دی، چې د یوازېنۍ نه لېږدېدونکې 
رایې پر ځای اوس رایه ورکوونکو ته دا حق ورکړل شوی 
دی، چې د رایو په پاڼه کې تر دوو پورې کاندیدان غوره کړي. 
۴۵  په دې سیستم کې به هم د مخکیني ګډ سیستم په څېر کاندیدان 
دا حق ولري، چې که له سیاسي ګوندونو سره په لیستونو کې 
ګډون کوي او یا د خپلواکو کاندیدانو په څېر دریږي. لکه مخکې 
د  کاندیدانو  د  باندې  کچه  والیتي  په  به  لومړی  وویل  چې  مو 
سیالۍ لپاره رایې وشمېرل شي، خو د هغو کاندیدانو رایې به، 

چې د ملي ایتالفونو غړي دي د استازیو د تناسب د څوکیو په 
کې یو ځای شوي دي، ورکړل شوې رایې به په ورته ډول 
د استازیو د تناسبي چوکیو د وېشلو لپاره هم وشمېرل شي، 

چې په دې توګه به پیاوړې همغږي رامنځ ته شي.
پرته له شکه ډېر بدیلونه شته، چې سړی یې وړاندې کړي 
خو په ټولو نیمګړتیاوې شتون لري. نور هغه بدیلونه، چې 
ښایي فکر پرې وشي: د حوزې اندازه، د رایې د پاڼې ډول 

او د څوکیو د بېلولو لپاره ټاکنیزه فورمول دي.

له پورتنیو وړاندیزو له جملې څخه د یو وړاندیز پلي کول 
به دغه الندې توکیو ته اړتیا ولري:

په کابل او هرات کې د والیتي پولو بیا په نښه کول.• 

د نوي سیستم د پایلو په اړه رایه ورکوونکو او ګوندونو • 
ته پوهاوی ورکول.

د •  ګوندونو  د  کې  ځایونو  سمو  په  کې  پاڼو  په  رایو  د 
سمبولونو چاپول.

په •  هغو  د  سره  والو  برخه  اصلي  له  ډول  سیاسي  په 
ګډون، چې د خپل حالت د ساتلو په لټه کې دي د روابطو 

جوړول.

په منطقي ډول دغه تغییرات تر ډېره اسانه او شوني دي ځکه د 
رایو په پاڼه او د شمېرلو په ډول کې کوم بدلون نه راځي. کله، 
د  بیا  ورسېږي  ته  پای  شمېر  رایو  د  کې  سیستم  یوه  هر  په  چې 
انډولیز استازیتوب د څوکیو د وېش بل پړاو پیلېږي. سپارښتنه 
کېږي، چې په ملي کچه د انډولیز لست  ترمنځ د ۸۰ بېلې شویو 
ترسره  وسیله  په  عملیې  د  تقسیم  د  هونډټ  ډي  د  وېش  څوکیو 
نو  شي،  معلوم  شمېر  څوکیو  د  ایتالف  هر  د  چې  کله  شي.۴۷ 
څوکۍ به هغو کاندیدانو ته ورکړل شي، چې سیالي یې کړې ده 
خو په ځانګړي ډول یې په والیت کې کومه څوکۍ نه ده ګټلې. 
څوکیو  ملي   ۸۰ دغو  له  ایتالف  یو  چېرې  که  ډول  په  بېلګې  د 
۱۵ وګټي نو د ښځو د برخې په پام کې نیولو سره به یې   څخه 
۵ تکړه ښځینه کاندیدانې، چې  ۵ څوکۍ د ښځو شي (یعنې هغه 
په ایتالف کې ګډون لري خو په والیتي کچه یې څوکۍ نه دي 
تر السه کړې، خو د دوی د رایو شمېره په اړونده حوزو کې د 
۱۰ څوکۍ به نورو کاندیدانو  نورو په پرتله جګه وه)؛ او پاتې 
ته د جندر په پام کې نه نیولو سره د (تر ټولو ښه بایلونکي) په 

تګالره ووېشل شي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴۵ محدوده رایه هغه کلمه ده، چې یو داسې سیستم په ګوته کوي، چې په هغه کې رایه 
ورکوونکي تر یوې هم ډېرې رایې کارولی شي، خو دومره رایې نشي کارولی لکه په 
اړونده حوزه کې، چې د څوکیو شمېر دی (که داسې وی بیا به نو نامحدوده رایه وه). په هغو 
افغان والیتونو کې ، چې یوازې دوه څوکۍ لري، دا به د نامحدودې رایې سیستم وي، خو دا 

به ډېره لږه برخه وي.
ې ته پام وکړی، چې که چېرته د LV-PR په ګډ سیستم کې یوه رایه یو ایتالفي کاندید ته 
ورکړل شي او بله یو خپلواک هغه ته نو دغه پاڼه به د هغه پاڼې په پرتله، چې دواړه راېې 
پکې ایتالفي کاندید ته ورکړل شوې دی، د تناسبي استازیو د پایلو په ټاکلو کې نیمایي ارزښت 

ولري.
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د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه

د بدلون شونتیا او نورې پایلې

د دې سیستم یوه بله ګټه دا ده، چې دغه سیستم به ګوندونه او 
ایتالفونه دې ته وهڅوي، چې تکړه ښځینه کاندیدانې له ځانه 
سره ملګرې کړي او په ټاکنو کې د هغوی مالتړ وکړي.4۸ 
په  چې  وکړي،  عمل  څېر  په  عامل  یو (ډېروونکي)  د  به  دا 
پایله کې به یې حتی د ښځو لپاره په ځانګړو شویو څوکیو 
باندې د راغلو کاندیدانو لپاره هم یوه ضربه وارده شي، ځکه 
د  ایتالفونه  او  ډلې  به  لپاره  ګټلو  د  څوکیو  شویو  ځانګړو  د 
ښځینه کاندیدانو شمېره ډېره کړي، چې په پایله کې به له دغو 
ته  پارلمان  یې  لرونکې  وړتیا  ډېرې  د  هغه  کاندیدانو  ډېرو 
الره پیدا کړي. د بل هر ګروپ لپاره ځانګړې شوې څوکۍ 

لکه د (کوچیانو) لپاره به هم په ورته ډول حساب شي.

د دغو اصالحاتو په برخه کې به لومړی کار دا وي، چې د 
کابل او هرات پولې بیا وټاکل شي او د نوي سیستم په اړه رایه 
ورکوونکو او سیاستوالو ته معلومات ورکړل شي. څرګنده ده 
، چې د ټاکنیزو پولو بیا ټاکنه به ډېر مهم بدلونونه راوړي ځکه 
په دې سره به هغه د پخوا په شان د زیرمو لپاره هلې ځلې او 
دښمنۍ له منځه الړې شي. په هر حال سره باید د ښکته کچې 
د حوزو د پولو په بیا ټاکلو کې دا په پام کې ونیول شي، چې 
څوکۍ دومره کمې نه شي، چې د سیاسي جنجال المل وګرځي. 
دا هم سمه ده، چې په ۲۰۱۵ کال کې د نویو ټاکنو لپاره د نوي 
سیستم په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره ډېرې همغږۍ، پیسو او 
سیاسي کار ته اړتیا ده. خو بیا هم د پورتنیو دوه بدیلونو سره 
به په ډېره ټیټه کچه هم د رایه ورکوونکو اشنا کول ډېر ګټور 
کار وي ځکه په دغو نویو سیستمونو کې به د پخواني هغه سره 

ډېر توپیرونه نه وي. 

باالخره ویلی شو، چې د ټاکنو د سیستم موفقانه بیا کتنه کولی 
شي د ګوندونو د جوړېدو او متحد کېدو، په ولسي جرګه کې د 

ډېر تیتوالي د مخنیوي، د رایه ورکوونکو او د هغوی د استازیو 
تر منځ د اړیکو د پرمختګ او د هغو ډېرو سیاسي ډلو د قناعت 
وړ کېدو المل وګرځي، چې د ولسمشر له مرکزي کړۍ نه د 
باندې دي. د اصالحاتو الره به سخته وي او د اوسني سیستم 
وشي.  مقاومت  ښایي  به  وړاندې  پر  بدیل  هر  بل  د  ځای  پر 
د ټاکنو په نړۍ کې دا یو حقیقت دی، چې هغه خلک، چې د 
اوسني سیستم په چوکاټ کې ګټونکي دي د بل هر نوي سیستم 
سره به مخالفت کوي. په دې څېړنه کې دا په ډاګه شوه، چې 
د  ده.  ناسمه  بلکل  تګالره  شته  لپاره  ټاکنو  د  جرګې  ولسي  د 
یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې سیستم د هغو سیاستوالو تر منځ 
د همغږۍ مخه نیسي، چې ښايي ورته پروګرامونه به لري، د 
پیاوړو ګوندونو د پرمختګ په الره کې خنډونه جوړوي، د 
رایه ورکولو په پاڼه باندې پرته له دې، چې رایه ورکوونکو 

ته معلومات ورکړل شي د کاندیدانو شمېر ډېروي او داسې

یوه سیالي رامنځ ته کوي، چې په هغه کې نابریالیو کاندیدانو 
ته ورکړل شوې یوه ډېره اندازه رایې بیځایه کېږي. پر دې 
سربېره د یوازنۍ نه لېږدېدونکې رایې د سیستم هغه ځانګړنه، 
چې په کې یو رایه ورکوونکی یو ځانګړی کاندید ټاکي او د 
افغانانو د خوښې وړ ګرځیدلې وه کېدلی شي په نوي سیستم 
کې وساتل شي خو په نوي سیستم کې به د اوسني سیستم ډېر 
به  منځ  تر  سیاستوالو  د  او  شي  الړې  منځه  له  نیمګړتیاوې 

همغږي او یوالی رامنځ ته کړي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  http://en.wikipedia. ۴۷ د نورو معلوماتو لپاره د ډي هونډټ طریقه وګوری

  org/wiki/D’Hondt_method

۴۸ داسې نښانې شتون لري، چې ځینو سیاسي ګوندونو له پخوا نه له هغو ښځینه 
کاندیدانو سره د اړیکو په ټینګولو سره، چې په سیالیو کې د نارینه وو په پرتله 
لږې رایې اخلي، په پارلمان کې د خپل حضور د پراخولو هڅې پیل کړې دي. خو 
دا نامعلومه ده، چې دغه کار اوس څومره اغېزم او پراخه دی. د وردسورت 
(د ګټې یوه موضوع) ۲۱؛ لف ایټ ال (مساوي حقوق، نامساوي فرصتونه) ۴۲؛ 
او ( په افغانستان کې سیاسي ګوندونه: د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۰ کلونو د ټاکنو نه وروسته 
ډموکراتیک  ملي  سي:  ډي   واشنګټ  / (کابل  کتنه)  یوه  ته  حالت  ډلو  سیاسي  د 

انسټیتیوټ، ۲۰۱۱) ۲۶، وګوری.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وروستي خپرونې

جون ۲۰۱۲: د ښځو پر ژوند د کوچنیومالي پروګرامونو اغېز: په بلخ والیت کې د سوګول زاند او جنفر ملی ایل باګاپورا په ملګرتیا د 
چونا ار یچاویز  

اصالحاتو  تخنیکي  او  دودونو  ییزو  سیمه  د  اوبو  د  کې   حوزهه  په  سیند  امو  پنج  د  افغانستان  د  نیول،  کې  پام  په  فاصلې  د   :۲۰۱۲ جون 
پروګرام. د وامیق الله ممتاز او مجید احمد عزیزي په ملتیا د ویسینت توماس له خوا

اصالحاتو  تخنیکي  او  دودونو  ییزو  سیمه  د  اوبو  د  کې   حوزهه  په  سیند  امو  پنج  د  افغانستان  د  نیول،  کې  پام  په  فاصلې  د   :۲۰۱۲ جون 
پروګرام. د وامیق الله ممتاز او مجید احمد عزیزي په ملتیا د ویسینت توماس له خوا

می ۲۰۱۲: په ۲۰۱۲ کال کې د افغانستان له الف څخه تر یا پورې د الرښوونې مرستندوی کتاب

اپریل ۲۰۱۲: ایا د ملي پیوستون په پروګرامونو کې د ښځو ونډه د هغوی پر ژوند اغېز لري؟ د کهونا ار یچاویز له خوا په کابل کې یوه 
څېړنه

مارچ ۲۰۱۲: جنست او اقتصادي انتخاب: په افغانستان کې د ښځو لپاره څه نوي او څه زاړه دي؟ د جونا ایچاویز له خوا

مارچ ۲۰۱۲: مساوي حقونه او نامساوي فرصتونه: د افغانستان د پارلماني او والیتي شوراګانو ټاکنو کې د ښځو ونډه. د فرخنده امیني، 
فرید احمد بیات، ضیا حسی، ریحانه ګلثوم حسیني، مسعوده کوهستاني او چونا ار یچاویز په ملتیا د اولیور لف له خوا 

مارچ ۲۰۱۲: آیا د ملي پیوستون په پروګرامونو کې د ښځو ونډه د هغوی پر ژوند اغېز لري؟ د چونا ار یچاویز له خوا د جنفر لی ایل 
بګاپورا په ملتیا په بلخ کې یوه څېړنه

انتونیو  د  ملتیا  په  ابراهیمي  الله  نعمت  د  سازمانوونکي،  خوځښتونو  ضد  دولت  د  کې  افغانستان  په  جګړه:  کاله  دېرش   :۲۰۱۲ جنوري 
ګیوستوزي له خوا 

جنوري ۲۰۱۲: په افغانستان کې جګړې ته قانوني بڼه ورکول: د عدالت، سولې او پخالینې په اړه د خلکو غږ: دا یمیلي وینټربیتم له خوا 

دغه خپرونې او یا هم د هغوی لنډیز په دري او یا پښتو ژبه ترالسه کېږي یا  په راتلونکې کې ترالسه کېدای شي. 

لوړ  د  دنده  ادارې  ددې  ده.  اداره   څیړنیزه  خپلواکه  یوه  میشته  کې  کابل  په  اداره  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د 
څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې او دمعلوماتو پراخول  
دي. همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه  د څیړنې پایلې په چټکه 
توګه خپروي. دې موخې ته  د رسیدو لپاره  نوموړې اداره  د پالیسي جوړونکو، مدني ټولنې، څیړونکو او زده کونکو 
سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړې کولو  او ددوی په مینځ کې د دې ادارې د څیړنو او کتابتون  څخه د ګټه اخیستنې 

دترویج  په موخه   ښکیل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

تاسې کولی شی د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد خپرونې له www.areu.org.af ځایه را کښته یا ډونلوډ 
کړئ. د چاپ شوی نسخو د ترالسه کولو لپاره په الندې پته تشریف راوړئ. 
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افغانستان 
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