ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﭘــــﺎڼــــﻪ
د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د  ١٣٨٤ﮐﺎل د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ ټﻮل هﻐﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وي وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺎزوﺗﻪ د
 ١٣٨٤ﮐﺎل د وږي ﭘﻪ ٢٧ﻣﻪ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐړي .د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
او د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ او راﻳﻪ اﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.

د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د  ١٣٨٤ﮐﺎل د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ټﺎﮐﻨﯥ
• د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ وﻧډﻩ او ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ د وﻟﺴﻲ
ﺟﺮګﯥ ﻟﻪ  ٢٤٩څﻮﮐﻴﻮ څﺨﻪ ﻟﺲ څﻮﮐۍ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﯧﻠﯥ ﺷﻮې دي.
• د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ راى ﭘﺎڼﻪ وي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ټﻮل وړ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ دﻏﻪ راى ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻟﯧﺴﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮﭼﻲ
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮي .وړ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻮازې ﻳﻮﻩ راﻳﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د
وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ورﮐﻮي .د دوى د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرت ﺑﺎﻳﺪ وښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د راﻳﯥ
ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د هﻐﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻲ اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺿﺮوري دي .ﮐﻪ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرت ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﻮﭼﻰ ﻧﻪ وي ﻟﻴﮑﻠﻰ ﻧﻮ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻى
ﭼﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐړي.
• ﭘﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ و ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د راﻳﻰ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ځﺎﻧګړو ټﺎﮐﻞ ﺷﻮو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﻰ راﻳﻪ ورﮐړي .دا ﮐﺎر ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻲ ﭘﺮﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دﺣﺎﻟﺖ
ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﺎن اړ دي ﭼﯥ ﻳﻮازې ﭘﻪ هﻐﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ راﻳﻪ
ورﮐړي ﭼﯥ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرت ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮى وي.
د ﮐﻮﭼﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﯥ
• ﮐﻮﭼﻴﺎن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ١٣٨٤ﮐﺎل د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪۍ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺧﭙﻞ ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ د داراﻻﻧﺸﺎء د هﺮ وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮ د
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﯥ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري.
• د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪۍ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ د
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن او د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﭘﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮي دي .هﻐﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ د
ﻟږﺗﺮﻟږﻩ  ٣٠٠ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﻠﻴﮑﻮﻧﻮ ﻟﯧﺴﺖ وړاﻧﺪې ﮐړي .ﻻﺳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ وړ راﻳﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي وي.
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• هﻐﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ ﮐﯧږي د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
راى ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻲ .د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮازې
ﻳﻮﻩ راى ﭘﺎڼﻪ وي.
• ﮐﻮﭼﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ هﻢ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ څﻠﻮر ﮐﻨﺠﻪ
)څﻠﻮر ګﻮټﻴﺰ ﺷﮑﻠﻪ( ﺳﻴﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻪ )ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ( ورﮐړل ﺷﻲ .ﮐﻮﭼﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪۍ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ درې ﺳﻴﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻪ راواﺧﻠﻲ او ﻟﻪ درﻳﻮ
ﺳﻴﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻏﻮرﻩ ﮐړي .ﻏﻮرﻩ ﺷﻮى ﺳﻴﻤﺒﻮل )ﻧښﺎن( ﺑﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د ﻧﻮم او ﻋﮑﺲ
ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ راى ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ وﻟګﻮل ﺷﻲ .ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻏﻮرﻩ ﺷﻮي
ﺳﻴﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻨډو ﺗﺮړو )ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ( ﭘﻪ ﻣﻮادو ﮐﯥ وﮐﺎروي ﭼﯥ دا ﺑﻪ د
دوى د ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ راى ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ددوى ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي.
د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ او راﻳﻪ اﭼﻮﻧﻪ

• ټﻮل ﮐﻮﭼﻴﺎن ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮ ورځﯥ  ١٨ﮐﻠﻦ ﻳﺎ ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮ زﻳﺎت ﻋﻤﺮ وﻟﺮي او
ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ١٣٨٤ﮐﺎل د وږي ﭘﻪ ٢٧ﻣﻪ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ګډون
وﮐړي ،ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرت ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ وﻟﺮي .د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د
ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ هﻢ د  ١٣٨٤ﮐﺎل د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د
اﻋﺘﺒﺎر وړدي .هﻐﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﭼﯥ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې او ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرت
ورک ﮐړى ،ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﺮ وﻻﻳﺖ د ﻧﻮم
ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ هﺮﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
• ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرت ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
وﻟﺮي .ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ وﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﺮ
ځﺎى )ﻣﺤﻞ( ﮐﯥ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﻳﻪ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ
راﻳﻪ ورﮐړي.
•

ﮐﻮﭼﻲ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ راﻳﻪ اﭼﻮي او ﭘﻪ راى ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﻏﻮرﻩ ﮐﻮي.

ﻣﻬﻢ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ:
•
•
•
•
•

ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ د  ١٣٨٤ﮐﺎل د وږي ﭘﻪ ٢٧ﻣﻪ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﮐﻮﭼﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ راﻳﻪ
ورﮐړي.
د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ټﻮل هﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮﻩ راى ﭘﺎڼﻪ وي.
د ﮐﻮﭼﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﺮ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ د داراﻻﻧﺸﺎء د
وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﯥ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ.
ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرت وﻟﺮي .هﻐﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرت وﻧﻠﺮي ،ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻣﻮدې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د هﺮ وﻻﻳﺖ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ
هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ وﮐړي او ﮐﺎرت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .
ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړو ټﺎﮐﻞ ﺷﻮو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐړي.
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