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Province

women 

candidates

Men 

candidates

P.party's 

candidates

Independent 

candidates

Percentage 

of women

Percentage 

of men 

Total 

Candidates 
DQC

Badakhshan 9 68 3 73 10.50% 89.50% 76 0

Badghis 9 26 2 33 25.70% 74.28% 35 1

Baghlan 12 76 5 83 13.63% 86.36% 88 1

Balkh 22 63 15 70 25.88% 86.36% 85 0

Bamyan 11 29 7 33 27.50% 72.50% 40 1

Daykundi 8 33 8 33 19.51% 80.49% 41 0

Farah 3 39 0 42 7.14% 92.86% 42 0

Faryab 19 43 15 47 30.64% 69.36% 62 0

Ghur 5 25 4 26 16.66% 83.33% 30 0

Helmand 9 83 0 92 9.78% 90.22% 92 0

Herat 28 133 10 151 17.39 82.61% 161 0

Juzjan 4 26 3 27 13.33% 86.67% 30 0

Kabul 119 685 37 767 14.80% 85.20% 804 10

Kandahar 13 99 6 106 11.60% 88.40% 112 2

Kapisa 8 27 1 34 22.85% 77.15% 35 2

Khust 2 53 2 53 3.63% 96.37% 55 1

Kunarha 3 28 1 30 9.67% 9.33% 31 1

Kunduz 17 73 13 77 18.88% 81.12% 90 1

Laghman 4 20 3 30 12.12% 87.87% 33 0

Logar 5 30 0 35 14.28% 85.71% 35 3

Nangrahar 18 119 10 127 13.13% 86.86% 137 1

Nimroz 3 9 0 12 25% 75% 12 0

Nooristan 7 11 1 17 38.88% 61.11% 18 4

Paktia 5 73 2 76 6.41% 93.58% 78 2

Paktika 8 25 0 33 24.24% 75.75% 33 0

Panjshir 2 10 0 12 16.66% 83.33% 12 0

Parwan 11 17 1 27 39.28 60.71% 28 1

Samangan 6 25 3 28 19.35% 80.64% 31 0

Sarepul 4 29 7 26 12.12% 87.87% 33 1

Takhar 12 61 6 67 16.43% 83.56% 73 1

Uruzgan 9 16 3 22 36% 64% 25 0

Wardak 9 31 7 33 22.50% 77.50% 40 2

Zabul 6 18 1 23 25% 75% 24 0

Ghazni 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuchi 8 35 2 41 18.60% 81.39% 43 0

Sikh 0 1 0 0 1 0

418 2139 178 2386 16.26% 83.39% 2565 35
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 ید نور  !ده ښهپه توګه د ګډون کولو پریکړه کول، ستاسو د رهبری ن ټاکنو لپاره د کاندید ولسی جرګی 2018د   :سیاسی رهبری په افغانستان کښی ښځینه

د مشرتابه د بی ځایه   ښځواوس ، د ښځو او د خو  . کی ونډه اخلیدولتی ادارو او  وپه سیاسی خبر یری لږی ښځی ډ کښی هم  په افغانستان   څیرنړی په 

موکراسی د جوړلو او ساتلو یافغان ډ یبشپړ او عادالنه ګډون د یوی پیاوړی، متحرک  ښځوپه عامه ژوند کی د . لوړیدل شتون لریو شوی ظرفیت او وړتیا

او سیاسی ژوند کی د جنډر مساوات په ټولنیز . په تیرو دوو لسیزو کی، په سیاسی ژوند کی د میرمنو استازیتوب په پراخه کچه وده موندلی ده. لپاره اړین دی

 ووسیږی.اله دی څخه با خبر : یاست انلون مشردشتون لری، او تاسو د دی بتر السه کولو لپاره الهم ډیر څه 

 

د افغانستان اتباع، . چی د افغانستان د اتباعو تر منځ هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی حکم کویکال اساسی قانون  2004د : ښځی د افغان قانون په چوکاټ کښی

د افغانستان د اساسی قانون پر اساس ولسی جرګی ته ټاکل  والیت څخه وتر لږه دوه ښځی د هری لږ. نده لریونارینه او ښځینه د قانون پر وړاندی برابر حقوق او 

د ټاکنو له خوا  68څخه به  انونوماندوو اوسنی ښځین 418د . چوکی لری چی په مستقیم ډول د یو غیر منتقلی رای له خوا ټاکل کیږی 249ولسی جرګه . کیږی

د افغانستان اساسی قانون او حاکمیت د افغان میرمنو لپاره د . ین له الری چوکی وګټیایک او فعال کمپیژسټراتیوټاکل شی، او ډیری نور فرصت لری چی د 

 لپاره ال تر اوسه اوږده الره شتون لری. لوته د رسید وی مساواتیتجنس اعتبار وړ بریښنالیک څرګندوی، مګر
 په ګډون د لومړی ځل لپاره  وخوکړی دی، د پام وړ لرونکی م یی افغانستان د ډیموکراټیک ټینګښت په لور د پام وړ پر مختګد تاکنو بشپرتیا او اعتبار:  

په هر  لریمعیارونو سره سمون  وټاکنیزو چوکات پیاوړتیا چی د نړیوالد واک ډیموکراټیک انتقال، د ښځو او مدنی ټولنو برخه اخیستنه زیاته کړی ده او د 

پر  تیره پنځلسو کلونو  د  . د ټاکنو په بهیر کی عامه شکایات ید کړی تهمنځپه ټاکنو را بی باوری  خلکود د افغانستان د ټاکنیزه درغیلو د کبله صورت، 

ډیموکراټیکو او  د د ان د ټاکنو د بشپړتیا دو لوړلونوو الرو په وسیله، ولسی جرګی ته ښځینه نوماندد مشرتابه او سیاست کولو د  .مخ کویسره مختګ د خطر 

  رول لری.اغیزیمن  بیارغونه د افغان وګړو په سترګو کی ټاکنیزو پروسو د اعتبار 
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  ټکی، فرصتونه، ستونزی او خطرات د قوت: د ولسی جرګی ښځینه نوماندان 

 فرصتونه

 دی. وړ پام د لپاره نوماندانو ښځینه د موخه، سیسټم ټاکنیز د افغانستان د •
 او د ټاکنو په بهیر کی د میرمنو سیاسی ګډون سره مرسته کوی. 

 ډیر ځوانان په سیاست کی بدلون غواړی. •
 ٪ شمیر لری او په لوړه کچه رای ورکوی.50ښځی په افغانستان  کی  •
 مساواتو یوه پوښتنه ده.دا په اصل کی د سیاسی عدالت او  •
مونږ په مساوی توګه د نارینه او ښځینه ګډون د  ډیموکراسی به ریښتیا نه وی ترڅو  •

 ژوند په ټولو برخو او عامه پریکړو کی و نه وینو.
ټولټاکنی د ښځو سیاسی ګډون په ډیروالی که مالټر کوی، مګر مشخصه فعالیتونه  •

 وړلو ته اړتیا ده.باید د جنسیت د تبعیض د خنډونو له منځه 
د اغیزمنو سیاسی نوماندانو او مشرانو لپاره د ښخو روزنه، د سیاسی ګوندونو سره  •

ښکیلتیا د جنسیت حساسیت ته وده ورکوی، لکه داخلی مقررات او کړنی د ښځو 
 مشرتابه ته وده ورکولو لپاره.

 ښځی د سولی جوړونی او له جګړی وروسته بیارغونی ته زیاتره •
 دی چی کوالی شی سوله د ه مندید خاصو توانایی برخژمنی دی او 

 میز سر ته راوړی.

 د قوت ټکی
 د ښخو پراخه ګډون به د هر ډول بحثونو لپاره نوی پوهه راوړی •
ښځی د سیاسی لومړیتوبونو بیا رغولو کی مرسته کوی، د سیاسی اجنډا په اړه نوی  •

 هپټکی بیانوی کوم چی د ښځینه جنسیت په اړه دی او نوی ارزښتونه او تجربی 
 و به اړه نوی نظرونه وړاندی کوی.ایلګوته کوی او د سیاسی مس

 ووکړی او زیاتره تر نارینه نلیتونو نه اوږه خالی د مسؤپرتله به لږ   ووه نښځی د ناری •

 .کار کوی
لی په پراخه توګه د ټولنیزو  مسلو په توګه ئد ښځو قانون جوړونکی د ښځو مس •

 ګوری.
 په هیوادونو کی د سیاسی ژوند په برخه کی د ښځو ګډون کی ډیری وختونه د  •

وو ، ځکه دا میرمنی د نارینه ولیو اقتصادی شرایطو کی ښه والی راتولنیز ا
 ی دی د ژوند په هر ګام کی.همکاران

 کمولو او د خدماتو وړاندی کول د ښځو د  يپرتله زیات فعالیت کوی، د بی وزلپه 
 خه دی.څنو بولومړیتو

د ژوند معیارونه  وهیوادوندشی، ی کله چی ښځینه د سیاسی مشرانو په توګه واکمن •
شی، او د لوړوی، مثبت پرمختګونه په تعلیم، زیربنا او روغتیا کی لیدل کیدای 

  موکراسی د رسولو په برخه کی د مرستی لپاره پاخه ګامونه اخیستل ګیږی.یډ

 ستونزی
ستونزی )داخلی پریکړه، د کورنی مالتړ او  وینه لپاره سیاست ته داخلیدلځد ښ •

 دسیاسی سیستم مالتر مناسب ندی. 
 چید ښځو نوماندان ممکن په ظرفیتونو یا سرچینو کی د نیمګړتیایو سره مخ شی  •

 خه مخنیوی کوی، د حل الریڅد دوی له اغیزمنتوب 
 بی وزلی او بیکاری •
 د مالی سرچینو نشتوالی •
 یبی سوادی او زده کړی ته محدود السرسی او د ښځو لپاره د کاروبار نشتوال •
 د داخلی دندی او مسلکی مسؤلیتونو دو برابره کیدل •
 د ښځو کم جرآتی د ټاکنو په لور د روانیدو. •

 خطرات
ه پامنیتی ګواښونه د لویی خطر په توګه چی په ډیری سیمو کی په ځانګړی توګه  •

 کلیوالی سیمو کی د ښځو ګدون کمزوری کوی.
د “سیاسی بڼه د نارینه نورمونه او ارزښتونو له خو تنظیمیږی. سیاسی ماډل د  •

همکاری او موافقتنامی پر ځآی،  ”همکاری او موافقتنامی ”ګټونکی او بایلونکی

 سیالی او مخنیوی پر بنسټ والړ دی.
 دسیاسی ژوند او ټاکل شوی دولتی اداراتو نوماندونه  •
د ګوندونو مالتړ نشتون، لکه د ښځو نوماندونو لپاره محدود مالی مالتړ، سیاسی  •

 شبکو ته محدود السرسی او دوه اړخیزه معیارونه 
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 ور سیاست د نارینو لوبه او دنده ده.د ښځو په تص •
 نشتوالی او یا کمزوری د قانون  •
 د ښځو د مشرتابه لپاره د ښی پرمختللی زده کړی او روزنی سیستم نشتوالی، او •

 په جانګړی توګه د سیاسی ژوند لپاره د ځوانو میرمنو د جذبولو لپآره.

 سره د  لوتجارت، کارګرانو اتحادیی او د ښځو ډد نورو عامه سازمانونو لکه  •
 اړیکو او همکاری نشتوالی.

  

 

 

 

د ولسی غړی باید د پرمختګ . کول دیپه ټوله نړی کښی د ولسی جرګی غړو رول د ټولنی مشرتابه او ستراتیژیکی پریکړی : د ولسی جرګی د استازو کړنی

 .او چټک بدیل سره سمونه ولری

 

چی ستاسی په  ډلو سره(او سیاسی ی ځوانان، مشران، ښځی، مذه)وړتیا ولری چی دی د ټولو خلکو سره لیدنه او ارتباط جوړ کړیباید دا : سیاسی استازی

 .توګه نمایندګی وکړی او باید خپل سیاسی توازن برابر وساتیسمه والیت کی ژوند کوی باید د هغه به 

، د خپلی سیمی سیمی که ژوند کوی پهستاسی لری او  لید، کلتور او ظرفیتونه مدافع د هغه کسانو و اوسی چی په مختلفه شاه و پوههتاسو باید ی: د ټولنی مدافع

 .ه آزاده توګه خبری او د خپلو خلکو دفاع د حکومت پر وړاندی وکړیپه سمه توګه وڅیړی او دا وړتیا ولری چی پپیاوړتیاوی 

پروژی او نوښتونو مالتړ وکړی او د ځایی ګډون په اړه خلکو ته روزنه  یپرمختیایی مهارتونو سره ښکیل کړی، سیمه ایزخپل ځان د ټولنی د : د ټولنی مشر

 .خلکو ته پوره معلومات د سیاسی پریکړی او جوړښتونه په اړه ورکړیاو  ورکړی او یو ښه اړیکی لرونکی کس واوسی 

باید دا وړتیا ولری چی د خدماتو عرضه کولو شرکت څخه حسابی عامه خدماتو مشکالت په ګوته کړی،  ستاسو د ټولنی لپاره جمتو شوی: د خدماتو تغییرات

 .په واسطه د سیمی نور مشکالت حل کړیمالوماتو و ددی مشکالت پیدا کړی ا یواخلی او وکوالی شی چی د سیم

تاسو و اوسی چی خلک خپل راتلونکی په تاسو کی ووینی؛ وکوالی شی د ټولنی چاپیریال ته وده ورکړی، یو نمونه  سیمه   یباید تاسو د خپل: بلون راوړونکی

 .باید د لومړیتونو پیژندنی توان ولری، د عامه خنډونو د حل لپاره د مامورینو او خدماتو چمتو کونکو سره کار وکړی
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او موسساتو سره په و، اداراتنووزارتو او دی خپلی سیمی اړیکی د لومړی سرچینه و اوسی ورکوونکو او ولسی جرګی ترمنځد خپل والیت، رای : د پوهی اتل

 .د پرمختګ لپاره یی وکاروی یټول کړی او د ټولنراسیمی معلومات  یخپلد باید دا وړتیا ولری چی  ټینګی کړی او کابل کښی

 

 د ولسی جرګی نوماندان

ترسره نشیهغه څه چی باید  دندی او مسؤلیتونه حقوق  
د اساسی قانون پر اساس، دو ښځی د هر والیت څخه 

 (۸۳راشی. )ماده باید ولسی جرګی ته 

 

ورځی  ۲۰ولسی جرګه او والیتی شوراګانو کمپاینونه 
د ټاکنو  ۷۶مخکی له انتخاباتو څخه پیل کیږی. )ماده 

 قانون(

شی او باید د ناید د قانونی مودی څخه وړاندی پیل بکمپاین 
ساعته مخکی  ۴۸ی: ممونه په دوران کښی ادامه وخاموشی 

له ټاکنو. )د دی قانون له مخی، له بی برخی کیدو سربیره، د 
افغانیو نقدی جریمه در شرایطو پر  ۱۰۰۰۰۰تر  ۵۰۰۰۰

 ماده د ټاکنو قانون( (۹۸)اساس راځی 

ه ملی کچه د ټولټاکنو د قانون پر اساس پخپله بودجه 
 ماده( ۷۷تنظیم او مصرف کړی )

د ټاکنیزو لګښتونو روښانه حساب وساتی او د ټاکنو 
خپلواک کمیسیون ته د تمویل سرچینی راپور ورکړی. 

 ماده، د ټاکنو قانون( ۷۷)

نوماندان نشی کوالی چی د بهرنیو اتباعو، بهرنیو هیوادونو 
او یا د بهرنیو هیوادونو ماموریتونو څخه چی په افغانستان کی 

 رسته ترالسه کړی.مالی م ، فعالیت لری
 ماده، ټاکنو قانون( ۷۷)

دولتی رسنی مکلف دی چی د کمپاین موخه او اهداف 
به منصفانه او بی طرفه توګه د نوماندانو پالنونه خپور 
کړی دا ځکه چی د ټاکنو کمیسیون په طرزالعمل کی 

 ماده، د ټاکنو قانون( ۷۸شامله ده. )

پروسی  د رسنی د کمیسیون له خوا د حساب ورکونکی
  په پام کی ونیسی.

د کمپاینونو له پیلیدو مخکی خپل پوسټرونه او ټاکنیزو مبارزو 
ساعته مخکی له ټولټاکنو  ۴۸نور مواد بهر ته مه بندوی، او 

 ورځ خپل کمپاین بند کړی.
 ماده، د ټاکنو قانون( ۷۹)

نوماندان او د دوی معرفی شوی ګوند استازی حق 
اورلیک بلری چی د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا 

ترالسه کړی، او د رای ورکولو او شمیرنی په 
ومی کی وی او کوجریان کی د رای ورکولو مرکزون

 لیدلو په حالت کښی، خپل شکایت ثبت کړی.درغلی 
 ماده، د ټاکنو انتخابات( ۸۳)

العملونو او مقرراتو له مخی، د افراطونو د قانون در طرز
  د خپرولو او ویره د خپورولو ډډه وکړی.

د ټاکنو د چارواکو، د ټاکنو کارمندانو او امنیتی کارکوونکو 
 ټاکنو د ورځی په اوږدو کی مداخله مه کوی. سره د
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ګوندونه او د ټاکنو د د دولتی، غیر دولتی، سیاسی   ډ ټاکنیزو جرمونو او جرمونو په اړه خبر ورکړی
خپلواک کمیسیون د نښی او نښانی د استعمالو څخه ډډه 

 وکړی.
ماده د  ۹۸)د سیاسی ګوندونو لپاره د ټاکنو کړنالره، 

 ټاکنو قانون(

د هغه خبری او نظرونه څخه ګټه مه اخلی چی د خلکو 
 احساسات ته زیان رسوی.

 )د سیاسی ګوندونو لپاره د ټاکنو کړنالری اصول(

 

 

د ټاکنو خپلواک کمیسین او اړونده چارواکو سره د 
ټاکنو پروسی له الری الرښوونه ترالسه کړی او 

 .څرنګه چی غواری ورته وضاحت ورکړی

د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو د 
کمیسیون غړی سره د ټاکنو د قانون، مقرراتو، کړنالرو، 

ن د کړنو او خبرونو الښوونو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیو
رسمی څیړنو کی ړونو او تورونو به غقانون څخه د سر 
 همکاری وکړی.

د رای ورکولو په مرکزونو کی د نوماند سره سم نښه او نور 
 ۵۰۰۰۰تر  ۵۰۰۰نښان ونه کاروی، )د شرایطو پر اساس د 

 ماده د ټاکنو قاانون(  ۹۸افغانی نقدی جریمه لری، 
نوماند یا مخالف په وړاندی کوم  د حکومت کارمندانو لخوا د

افغانی نقدی  ۱۰۰۰۰کمپاین مه ترسره کوی؛ په دی صورت )
 ماده، د ټاکنو قانون( ۹۸جریمه 

 

 

 

 

 

 : استازیتوب

د ولسی جرګی غړی باید د خپلو ټاکنیزو حوزو استازی په پراخه کچه وړاندی کړی، د ټولټاکنو  .د ولسی جرګی نوماندان د وړ رای ورکوونکو لخوا ټاکل کیږی

بودجه جوړونکی کس په توګه او د بودیجی د ه توګه، د ټولنی د راتلونکی بدلون لپاره، د یوی قوی استراتیژیک کس او یا پپالیسی جوړونکی : په غوره ګټو کی
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تاسو باید  ځان وپیزنی چی له کومی طریقی نه . ولسی جرګی استازی باید داسی احساس وکړی چی خپله یو رای ورکونکی دید . ناظر په توګه ځان وپیژنی

ستاسی د استازیتوب ځواک او حقوق په قانون کی مشخص شوی او تاسو کوالی شی چی د قانون بر بنسټ خپلو . خپلی ټولنی ته همکاری او ګټه رسولی شی

د ولسی جرګی نوماند باید د افغانستان د قانون څخه اطاعت وکړی او د هغه  .او خپل استازیتوب د قانون په چوکاټ کښي ادامه ورګړی خلکو ته مرسته وکړی

د ولسی جرګی غړی باید وکوالی شی چی خپل د رای ورکوونکو د مشکالت او ستونزی حل . فعالیت وکړیترڅنګ د اخالقی ارزښتونو او اصولو سره سم 

اساس د اړیکو ټینګولو مهارتونه به ستاسو سره د ټولنی غوره  دیپه هم. ه غوره توګه د اداری چارو سره په ملګرتیا دا کار کیدالی شیپی ومومی، الری چار

 .استازیتوب کی مرسته وکړی

 

هم ټولنه او هم خپلو رای ورکوونکو ته د ملی شورا غړی . غړی په توګه، د ولسی جرګی غړی په ډیرو الرو حساب ورکوونکی دی د ولسی جرګی د: مسؤلیت

سیاسی حساب ورکونه د حکومت، ملکی کارکوونکو او سیاستوالو حساب ورکولو لپاره عامه او مقننه ارګانونو لکه ولسی جرګه یا . حساب ورکوونکی دی

پداسی حالی کی چی داخلی . حساب ورکونی توقعځواب ویل، مسؤلیت، او د حساب ورکونی په اخالقی او حکومتوالی کی، . مشرانو جرګه حساب ورکول دی

ت د رای قوانین او مقرری د ولسی جرګی غړی لپاره جوړی شوی چی دی به شفاف توګه د خپلی مسؤلیت او پریکړی ځوابګو و اوسی او دا قوانین او مقررا

ستاسو حساب ورکونه . ورکړی او د پایلی لپاره د ځواب وړ وی په قوانین او مقرراتو کی مسؤلیتونه شامل دی چی راپور.ورکوونکو پر ژوند مثبت اغیزه لری

حساب ورکول د مناسب محاسبی کړنو . واضح ژمنی چی ستاسی د ټولنی په سترګو کی ساتل شوی دی. ستاسو اعتبار او اعتماد دی چی تاسو یی رامنځته کوی

په . نیونی پروسی معاینه کولو لپاره حق او وسیله د روڼتیا په توګه پیژندل کیږید تصمیم . پرته شتون نلری؛ د محاسبی نشتوالی د حساب ورکونی نشتوالی ده

 .سیاست کی، شفافیت د امه چارواکو د حساب ورکونی او د اداری فساد سره د مبارزی کولو د وسیلو په توګه کارول کیږی

  

ولسی جرګی کی څوکی ترالسه کولو لپاره کمپاین ستاسو مشرتابه او رهبری په : د ولسی جرګی لپاره د نوماند په توګه د مشرتابه مهارتونو ته وده ورکول

پدی مهارتونو . رکولو لپاره په زړه پوری فرصت دی، کوم چی د شخصیت یوه مجموعه ده چی نورو خلکو سره د اړیکو مشخص کول دیمهارتونو ته وده و

رهبری یو . ی دیلمهارتونه، شخصی عادتونه، معنوی یا احساساتی احساسات، او د مشرتابه ځانګړتیاوی شام ژبیکی ټولنیز حرفونه، د اړیکو وړتیاوی، د 
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رهبری کوالی شی د . ونو او ټولی تولنی لپاره د یو فرد یا سازمان توان لری چی مشرتابه کړیداسی عملی مهارتونه دی چی د انفرادی کسانو، ټیمونو، سازمان

 .ترسره کولو کی د نورو مسرتو او لیست کوالی شی هی په توګه تعریف چی په هغه کی یو کس د یو ګډ هدف پټولنیزی اغیزی د پروس

مونږ ټول مشران یو. رهبری دنده نده. دا یو ذهنیت دی. تاسو د خپل ژوند مشرتابه لپاره د پام وړ ځواک لری او ستاسو د مشرتابه  ✓

 لک راټول کړی.مهارت خپه مهارتونو سره ستاسو په شاوخوا ډیر 

 په عین حال کی مشران، مشران کیږی ځکه چی دوی اعتبار لری او ځکه یی خلک غواړی دوی تعقیب کړی. ✓

د مشرتابه ترټولو مهمی اړخونه دا دی چی ټول مشران یو رنګ ندی. د رهبری ډیری بیلابیل ډولونه شتون لری. د مشرتابه بیلابیل  ✓

 رهبران د دی لپاره کامیاب دی چی ټول یی کاروی.غوره و لپاره مناسبه دی، او ډولونه د مختلفو خلکو او بیلابیل شرایط

 ولی.وی او ډیری ځلی یی غوره لوبهد ښځو رول هم بدلون موندلی او دوی په زیاتیدونکی توګه د مشرتابه رول لوبه ✓

 مشران باید د دوی د ځواک او ضعف سم انځور ولری.په خپل پوهاوی:  ✓

 څخه ګټه واخلی او زده کړه وکړی. وتجارب ودا د انفرادی چمتوالی، او غوشتنه ده چی د خپلی تیر د زده کړی فعالیت:  ✓

احساساتی استخبارات د وړتیاوو نتایج دی چی مشران د خپلو احساساتو او د نورو احساساتو د کنترول احساساتی استخبارات:  ✓

لیتوب، کاروباری ظرفیت، مشرتابه وړتیا او خوشحالی سره د لپاره ترلاسه کوی.لوړ احساساتی استخبارات ممکن د مسلکی بریا

 نورو شیانو په منځ کی اړیکه و نیسی.

 د سختی څخه شاتګ کول.بیا میشتیدل:  ✓

د رحم سره د حساسیت ښودل او د نورو سره ظاهری احساس په پورته او لاندنیو څو کی د اړیکو رامنځته کول: وپه ټولو ک ✓

 کاروباری فعالیت په لور د دغو اړیکو کار اخیستل دی. سازمانی جوړښت کی او د مثبت

څارنی زړه، ارتباطات، د موضوعاتو لوستل او مخکی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر خلکو نفوذ کول. د سیاسی سیاسی څارنه:  ✓

 له خبری کول فکر کول دی. هر مشر سیاست خوښ نلری خو دا په ټولو سازمانونو کی شتون لری. 

 څومره مشران بریالی شوی کله چی دوی نشی کولای خپل ټیمونه وهڅوی؟ هڅول او ښکیلول: د نورو  ✓

 باور جوزول، د استراتیژیک لوری ترتیب کول، مایکرو منجمنت ته ضرورت دی.د اغیزمن ټیم جوړول او رهبری ټیمونه:  ✓
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ټیم غړو ترمنځ ستونځمن شوی او د مشرانو تر  دا دی مجازی اړیکو د زیاتوالی راهیسی دد باور او درناوی کلتور رامنځته کول:  ✓

 منځ خورا ارزښتناکه ده.

 اړیکی نیول: د غږ کولو اهداف او نور خلک هڅول مهم دی خو، اوریدل هم د ځانه اهمیت لری او باید پام ورته وشی. ✓

 

سیمی یا ولایت خلک دی چی تاسو د ولسی په سیاست کی، ستاسو ټاکنیزه حوزه د : ستاسو د ټاکنیزو حوزو ممکنه رای ورکوونکو ښه پیزندنه

کاله( لپاره ستاسو لخوا استازیتوب کوی. د ولسی جرګی استازی  ۵تعیین شوی موده )  هجرګی استازو توګه ستاسو لپاره رایه ورګوی او پ

کولای شی ډیر وختونه د انفرادی حوزو اړتیاو او غوښتنو ته خدمت وکړی، معنی د رایی ورکونکو یا د هغوی و ولسوالی اوسیدونکی دی. 

. ددغه سرحدونه دننه، دلته ترټولو مهم، حدود یی محدود دی او، ستاسو ټاکنیزه حوزه بیا ستاسو د ولسی جرګی د لوبی بورډ دی

اوسیدونکی دی. دامهمه ده چی ستاسو د ټولو ټاکنیزو حوزو پر استازو باور وکړی او عمل وکړی، هیڅکله د دوی قوم، جنسیت، عمر، 

هغی ټولنی کی ټولو اوسیدونکی ته  سیاسی پلویان په نظر مه نیسی او دوی ټول خپل خلک په سترګو وګوری. تاسو د ټول ټولنه او په

 کار کوی.

. ځوان ډیموکراتیک ځای دی چی ډیر ځانګړتیاوی او تاریخ لریو افغانستان ی .د کویپ دی چی په ورته ځای کی ژونورخلکو  ګستاسو ټولنه یا حوزه د هغه 

ټول د افغانستان یو ځای اوسیدونکی ..... معلولیت لرونکی وګړی او نورپشتانه، هزاره، تاجیک، ازبک، نورستانی، میرمنی، ځوانان، نارینه، کوچینیان، مشر، 

نور ټولنی هم  د تیر وخت ګټه او تاوان نشی کوالی ستاسو د ټولنی راتلونکی ته بدلون وړکړی، او. او شاید دوی ستاسو په ټاکنیزو حوزو کی استازی دی. دی

زه یمهم رول لوبوی، چی هغه ګډی ګټی السته راوړی او دا ټولی یغړی د دی ډاډ ترالسه کولو کرګی جد ولسی . و پیاوړی خصوصیت لریییی هم په عام ډول 

 .وکړیافغانی ارزښتونه او مسؤلیتونه پر مختګ 

د پیاوړتیا په ستاسو د ټاکنیز کمپاین بریالیتوب به ستاسو د اړیکو . ستاسو د ټاکنیزو حوزو سره پیاوړی اړیکو ته وده ورکول خورا مهم دی: اړیکی کلیدی دی

د ولسی جرګی بریالی نوماندان باید خپل په والیت کی بیالبیلو ډلو، . ستاسو ټاکنیز اجزا او رای ورکوونکی، د دی اړیکو په مرکز کی دی. ډیره اړینه وی



 

10 

 

 . د اغیزمنتیا لپاره، تاسو باید په هغوی تمرکز وکړی. مختلفو ګټو او اړتیاوو احساس او خبرتیا ولری

 : وړول ګامونهد اړیکو ج

 خپل د ټاکنیزو اجزا اړتیاوی او هڅونی درناوی وکړی او دی درک کړی. -1
 کړی.  کخپل پروګرامونه او فعالیتونه او د هغوی ارزشت د رای ورکوونکو سره شری -2
 تعقیب او خپله اړیکه تینګه وساتی. -3

 

وقفوي. اړیکه د ولسي جرګې  د اړیکی د ټینګولو لپاره غړې د خپل وخت یوه لویه برخه ولسی جرګید : د ولسي جرګې لپاره د ښځینه کاندیدانو لپاره اړیکه

 ین جوړونه، تنظیم کول، مخکښ او څارنه. اغېزمن اړیکي د بریالاموریت اساسي دندې ترسره کړي: پالاستازو لپاره یو مهم فکتور دی چې د خپل م

.ي چې څنګه د اړیکو پروسې کار کويدی. دا مهمه ده چې پوه ش خښتهمشرانو لپاره د ودانۍ   

 : د ولسی جرګی په استازیتوب کی د اړیکو اهمیت

ته وده ورکوی چی تاسو یی ترسره کوی او یا یی هم باید ترسره کړی،  یاړیکه د خلکو د خبرتیا او روښانه کولو له الری روڼتیا او حساب ورکون .1

 .هغه الر چی تاسو یی ترسره کوی او تمه شوی چی باید په هغه الر ترسره ورسیژی

 .د عامه ښکیلتیا او مشورتی تصمیم نیولو لپاره اړیکی ډیر مهم رول لوبه وی .2

 . و سره د خبرو اترو لپاره کلیدی دیاړیکه د وزارتونو، ادارو، خصوصی سکټو او نورو شریکان .3

نتخابونو اړیکه د ولسی جرګی شریکانو سره د خبرو اترو او همغږی لپاره کلیدی ده او د تصمیم نیولو په پروسی کی نقوذ کوی، خکه چی دا د مختلفو ا .4

 .ترمنځ د پیژندلو، تحلیل او پریکړی کی مرسته کوی

 .وکیل لپاره کلیدی ده لنی او والیت په ګټه کی د مداقعواړیکی د ټ .5

 .یو ښه خبر شوی استوګنځی به د لږ خبرتیا په پرتله ښه چلند ولری: اړیکی هم در اوسیدونکو چلند په بدل کی مهم رول لوبوی .6
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ری به تاسو لکه څنګه چی تاسو پوهیږی، ستاسو بریښنا محدوده ده او د ښه اړیکو له ال. اړیکه د خلکو له خوا د هیلو د اداره کولو کی مرسته کوی .7

 .یح کړی چی تاسو څه کوالی شی او څه نشی ترالسه کوالیوکوالی شی په واضح ډول توض

 .د ځایی او ملی رسنیو سره اړیکی کوالی شی ستاسو د کار اغیزه زیاته کړی .8

پالنونو په خبری اتری وکړی د غوره د ټولټاکڼو په دوره کی، هغه ولسی نوماندان چی د ټاکنو د ترسه کولو لپاره به یی د دوی د السته راوړنو او  .9

 . کیده امکانات لری

 . د نن ورځی په ژوند کی شخصی اړیکی کار و ژوند ته قوت بخښی. ټولیز، اړیکی په ټولنیز کولو کی مرسته کوی .10

پداسې حال کې چې دا ډار کېدای شي، د کومې اندیښنې . یو مهم اړخ دی نوماندیستاسو د اړیکو مهارتونو کارول د : د وړاندیزونو چمتو کول /عامه خبرې کول  

شي تاسو سره د کار او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، د خپل  کوالیکه تاسو په عامه توګه ښه خبره کوئ نو دا . ګټه ور ویڅخه په ښه توګه خبرې کول 

ستاسو لپاره به ښه یی او اعتماد اسو غواړئ د نورو په وړاندې خبرې وکړئ، چې تهر څومره . ، او نورو ته زده کړه ورکړيیا سازمان پوهاوی لوړ کړيټیم 

موږ کولی . وخت په وخت په عامه توګه خبرې وکړو بیانیه ورکوو، موږ ټول بایدیا د مخاطبینو په وړاندې  ه موږ د ټیم په غونډه کې خبرې کووک. به مو لوړ شی

مه خبرې دومره له همدې امله عا. فکر کوي څه او پایلې په کلکه اغیزه کوي چې خلک زموږ په اړه .توګه هتوګه سرته ورسوو او یا هم به خراب ښهپه  شو دا 

 .رامنځته کوي اندیښنه

  

د عامه سپیکر په توګه کولی . رسره کړئباندې قابو وکړئ او په عادي توګه ت واعصابښه خبر دا دی چې د بشپړ چمتووالي او تمرین سره تاسو کولی شئ په خپل 

 په عامه توګه خبرې کول د زده کړی ښه خبر دا دی چې. اعتماد راولي، او د بې شمېره فرصتونو پرانیستلو لپاره ته شي ستاسو شهرت ته وده ورکړي، خپل ځان

 .وړ مهارت دی

 

 : د غوره وینا کونکی کیدو لپاره، الندی ستراتیژی وکاروی
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 جوړ کړیمناسب پالن  ✓
 تمرین وکړی ✓
 د خپلو مخاطبینو سره ښکیل شی ✓
 ته پام وکړی حرکاتو د بدن ✓
 په مثبت ډول فکر وکړی ✓
 شی یسره همغږ ود خپل اعصاب ✓

 

مګر اوس چی تاسو د دی اهمیت ؟ دا خوب لیدل دی. نیمایی صفحه لوستلو وروسته د خپل پریزنټیشن مهارتونو ته وده ورکړی دآیا تاسو فکر کوی چی تاسو 

 .څخه خبر یاست، په انټرنټ کی ډیری سرچینی وګوری ترڅه ستاسو د اړیکو مهارتونو لوړولو او خپل زده کړه پیل کړی

 

 پالن کول او د خپل ټاکنیز کمپاین په اړه کار کول

تېره بیا که دوی  کړي، په برابرکولی شي په افغانستان کې  نوماندانبشپړ کمپاین کول یو انتخاب دی چې په پرتله یې لږ شمیر ښځینه 

نلري یا کله چې سیاسي او بازارموندنې پرته په ښاري او کلیوالی  لاسرسیبودیجې ته  ملاتړ نه لري، دویسازمان  یا د یوې لویې ډلې

. د بشپړې کچې ناستې او د رسنیو کمپاین وسیله او امکانات نلریسیمو کې د ټول ټاکنو لپاره ودریږي د رای ورکوونکو د جذبولو لپاره 

باید په منظم ډول پلان وکړي او  نوماندانباید د لږ شمیر ښځینه نوماندانو په پرتله د واقعیت وړ وي. نو له همدې کبله بریالي ښځینه 

 هغه ټاکنیز کمپاین پلي کړي چې د دوی اړتیاوې او د هغوی حوزو ته ورته دي. دلته ځینې عملي سپارښتنې:

 

دی  حمایتیو بریالي ټاکنیز کمپاین یوازې د یو کس پر بنسټ نشي کیدی. سیاست د ټیم : ځپل ټاکنیز کمپاین ټیم د رضاکارانو سره تاسیس کړی

تاسو د درست لوبغاړو پرته نشئ بریالي کیدی، نو په دې فکر وکړئ چې په ټیم کې کوم څوک دي او آیا دوی ستاسو سره مرسته کولی  -

ي کمپاین پیل څخه مخکې، هڅه وکړئ د رضاکارانو ټیم جوړ کړئ، د کورنۍ غړي، ځوانان ستاسو د چاپیریال څخه ځانګړي شي. د سیاس

مهارتونه یا نورې میرمنې چې ستاسو د پروژې سره یو ځای کیدو کې لیوالتیا لري. د ټاکنیزو مبارزو پلان او پلي کول کیدای شي د یوې 

ت وي. د مثال په توګه، تاسو ځوانان د رسنیو / عامه اړیکو مشاور او د ټولنیز رسنیو د کارولو لپاره د ټیم ظرفیت لوړولو لپاره یو فرص
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یا  دروازې  لګولشئ. یا میرمنې چې تاسو سره د رایې ورکوونکو فعالیتونو سره رایه ورکوونکو، پوسترونو  کولایټولنې مدیر په توګه پیدا 

یو ئ. د استازیتوب څرنګوالي پوهیدل مهم دي. د خپل کمپاین لګښتونو سره د معاملو لپاره د ش کولایښکیلتیا کې مرسته  په دروازه

بریالي کیږي. توانمند  به احتمالډیر  په ورځې  څخه روښانه مسؤلیت لري اولی به هم یو ښه نظر وي. هغه ټیم چې د حسابدار درلودل

 ږخلک غوره کړئ چې د خلکو هڅولو توان لري

.   

 

تاسو په حقیقت کې مرستې ته اړتیا لري که چیرې دا ستاسو د لومړي  ه چیورکونې یوه برخه د بودیجی: ورکولو فرصتونه وڅیړید بودیجه 

نوماندان یا هغه کسان چې د کمپاینونو تجربه لري باید د بودیجې راټیټولو ستراتیژۍ په ښه  متضررځل د ټول ټاکنو لپاره روان وي. حتی 

کثرا توګه د ټاکنیزو مبارزو څخه وړاندې کړي. د بودیجو راټولول د ځایي او ملي ټاکنو لپاره د کمپاینونو تر منځ ډیر توپیر لري. کاندیدان ا

ورکوونکو ته ځان ورسوي او د ځانګړې ګټو ډلو سره همکاري وکړي چې په پراخه پیمانه  دجهبوباید خپلو کورنیو، سیاسي ګوندونو یا لوی 

 مبارزه کې د فنډ اړتیاوې پوره کړي.

 

 برخه مهمهکولو خورا  او غوره مبارزهکمپاینونه  د ترڅنګ، مالي تمویل کوونکی د قانوني تقاضا: د ځپلی بودیجی لپاره یوه مسوده جور کړی

شیانو کې پیسې لګوي او څنګه. تاسو باید خپلې پیسې په  څهاو پوه شئ چې په  انتخاب کړیدي. محدود سرچینې سره، تاسو باید 

او ستاسو مخالف نه. ترټولو ناوړه کمپاینونه  درکړیاغیزمنه توګه وټاکئ ترڅو رایې ورکوونکو ته ورسیږئ او قناعت وکړئ، چې تاسو ته رایه 

 ایع کوي چې یو ځواکمن پیغام نلري. ستاسو پوښتنه دا ده: آیا زه خپلې پیسې په سمه شیانو لګوم؟هغه شیان پیسې ض

ساعته  ۴۸توله جزيات پلان د ټولو ضروری شیانو، اقدامات، د کمپاین کارونه باید  :لومړیتوب ، اداري او لوجیستي اړخونهمالي  /د پالن جوړونې 

دا پلان نور کاری تشریحات پکی شامل دی چی د موخو، فعالیتونه او اړینو سرچینو )مالی، اداری  د اکتوبر تر سره شوی وی. ۲۰مخکی له 

 ۳۲او لوجستیکی( شامل دی چی ده مهال ویش پر بنسټ جوړ شوی. 
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  : د وخت اداره کول

چې لپاره یی لری  ورځو کې بریالي کولو لپاره کلیدي عنصر دی چې تاسو د رایې ورکوونکو قانع کول 20وخت اداره کول په  د ستاسو

تاسو غوره کاندید یاست. دا مهمه ده چې هغه وخت تنظیم کړئ کوم چې تاسو شتون لرئ او ځان او ستاسو ټیم هڅوي ترڅو په دې 

ارت دی چې تاسو اړتیا لرئ د خپلې هڅې او ستاسو د ټیم خورا غوره کارولو ته اړتیا لرئ. دا هم پوه شي. لومړیتوب ورکول هغه اړین مه

یو مهارت دی چې تاسو باید په خپل ژوند کې د آرام او ځای جوړولو ته اړتیا لرئ ترڅو تاسو کولی شئ خپل انرژي تمرکز او هغه شیانو ته 

ټول هغه فعالیتونه چې ستاسو د کمپاین پلي کولو لپاره اړین دي د هغو دندو  ته لومړیتوب ورکړئ موضوعپاملرنه وکړئ کوم چې. 

په بل عبارت په ساده توګه د 'کار کولو' لیست راټول کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې  -لست کولو لپاره چې تاسو یې اړتیا لرئ لست کړئ 

 ۲۰ته یوازی  ' یا 'دا اونۍ' ته خپل لیست په شیانو ویشئ.لوی کارونه د مدیریت وړ کسانو ته راکښته کړئ او ممکن شاید 'اوس'، 'سبا

 ورځی لری.

23 24 25 26 27 28 29 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

 

دا مهمه ده چې تاسو او ستاسو ټیم د ښځینه نوماندانو لپاره د قانوني مقرراتو او د ټاکنو خپلواک :د تازه معلوماتو لوستل او اړونده اسناد ټول

. د راډیوګانو، ورځپاڼو، ټولنیزو رسنیو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویب پاڼو څخه ولریکمیسون د ښځینه نوماندانو د چلند په اړه پوهه 

تاسو سره د پریکړو اخیستلو کې مرسته وکړي او د غلطو یا منع شویو اعمالو څخه به یا د سیاسي او ټاکنیزو پرمختګونو په اړه خبرت

 مخنیوي وکړي.
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چی ستاسو منشور ستاسو د ټولنې لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه سره یوځای کوي، ستاسو دلایل او مهارتونه  :ستاسو سیاسي منشور

. دا ټول ستاسو کلیدي پیغامونه دي. ستاسو کلیدي پیغامونه هغه کلمې او جملې یاستغوره غړي  ولسی جرګید دا بیانوی چی تاسی 

هغه مهم پیغامونه چې تاسو یې غواړئ ستاسو ټاکنیزې حوزې / برخه اخیستونکي  -دي چې ستاسو ټاکنیز کمپاین په ترڅ کې چمتو کوي 

و یا افرادو لخوا رامینځته کیږي چې د کلیدي سیاسي یا به اوریدل او یادونه وکړي. په سیاست کې، مهمې پیغامونه د سیاسي ګوندون

ټولنیزو مسلو په اړه موقفونه تشریح کړي. تاسو کولی شئ خپل سیاسي منشور او کلیدي پیغامونه چاپ کړئ ترڅو ستاسو په احتمالي 

 .ویرایه ورکوونکو، جوماتونو او دروازو کې د رایه ورکونکو څخه بهر 

 :د کلیدي پیغامونو ګټې

 غواړي د رایې ورکوونکو په ذهن کې مینځ ته راوړي نوماندمهم پیغامونه اصلي ارتباط دي چې ښځینه  •

 ته به اجازه ورکړي چې په ډیر مسلکي ډول کار وکړي نوماندچې ښځینه  روشیوه  •

یا ستاسو د  اعلامیهکلیدي پیغامونه د مسلکي میتودولوژي لیست دي چې کیدی شي رایې ورکوونکو، د مطبوعاتو بیاناتو،  •

 اوریدونکو سره د بل کوم تبادلې تشریح کولو لپاره خورا ګټور وي.

غړي ته اجازه ورکوي چې د ټاکنیز پړاو په مختلف پړاوونو کې ستراتیژیکي  CECGکلیدي پیغامونه تعقيب او منظمه تازه معلومات د 

 تحلیلونه او د افغانستان سیاسي شرایطو سره شریک کړي.

 

پروسو د مهمو موضوعاتو او د ټاکنیز داخلی او اغیزمن توضیح شوی، کلیدی پیغامونو باید د تاکنیزو  :مهمو پیغامونو چمتو کول د خپل کمپاین د

دوی دواړه باید ټول لیدونکي ته واضح وي مګر په  .پیغامونه جوړول لږ کار دی د مهمو .بیانونه وي هپړاو پړاوونو په اړه لنډ او مستقیم

 ده. سته راوړنه د ونډه لرونکي د ګټو ثابتولو لپارهلاورته وخت کې د اړونده معلوماتو سره کافي اندازه 

 باید په پام کې ونیول شي: هغه فاکتورونه چی 

د رای ځکه  –اندیښنه خورا مهمه ده ه ړ ږ صبر لري او به دی ااوریدلو لپاره خورا لیو پیغام باید لنډ وي: رایې ورکوونکي د اوږدې مودې • 

ورسوي، سره یا هم په مؤثر ډول ام رایه ورکوونکي ته په یو دقیق او ورکوونکو پام محدود دی. تاسو باید د دې توان ولري چې خپل پیغ

پیغامونه باید د ټاکنو  مهمد دوی پام او ممکن د دوی رایې له لاسه ورکولو څخه مخنیوی وکړئ. په دغه طریقی تاسی کولای شی چی 
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 .وي رښتینواضح او ملرنه تر پوښښ لاندې راوليی او د ښکیلو اړخونو پا

 .ويور اعتباري د معلومات باید • 

 کړي.و د راوستلو هڅه چلند په ځای، د بدلون وکړي او د دفاعي  ستاسو د اوریدونکو د احساساتو قضاوتچې  هغه کلمې وکاروی• 

 پیغام باید په نښه شي• 

 اغیزی ولری -منیغیز تکرار شي که چیرې تاسو غواړئ چې په هغو اتکرار شي. پیغامونه باید رایې ورکوونکي ته  څو ځلییو پیغام باید • 

د کاندید  او. سره سمون ولریرزښتونو، کړنو، پالیسیو او تاریخ اد د کاندید باید چې پیغام څکه وی د باور وړ یو پیغام باید رښتینې او • 

ته ریکړه کوي چې ستاسو پیغام رایې ورکوونکي ه متناقضه نه وی. او بل داچی یوځلی ستاسو ټاکنیزې مبارزې کمپاینران پد شاليد سر 

 صت کې ورته پیغام بیا تکرار کړئ.هڅوي چې ستاسو کاندید ته رایه ورکړي، نو تاسو باید په هر فر ورسویی او هفوی دی ته و

د نورو کاندیدانو سره توپیر ښکاره کړي. ځکه چې رایه ورکونکي باید د تاسو او نورو نوماندانو ترمنځ داسی وی چی یو پیغام باید • 

 څه  توپیر لري.  کړئ چې تاسو د نورو نوماندانو څخه روښانهانتخاب وکړي، تاسو باید دا رایې ورکوونکو ته 

 بدلون راوستل پوهاوی تولید یا د ټاکنو پروسې کښیډیری وختونه د خبرتیا، ځکه  – لیدل کیږی تر شا هدف ته اړتیا م پیغامونو مه• 

 اړین دی.

وړ وي. دا پدې مانا ده چې د ټاکنو ټول لیدونکی پری پوه شی او د لاس رسی  باید کار واخیستل شي ترڅو څخه دی ساده ژبه د • 

 شئ!و دی احتیاطتخنیکي اصطالحات باید د افغان دولت لخوا وپیژندل شي. له دې امله، د ټولټاکنو جرګه او تخنیکي ژبه سره 

او  یاویپه داسې حال کې چې د کورنیو څارونکو رول د ټاکنو نیمګړت د تر ممکن حده پورې جوړ جاړی شتون ولریبای پیغام کښی • 

یا نظرونو سره چې د او  ، سپارښتنو لاره حلد د مشروع انتقاد،  پل دی یو ګټور نو ځکه په پیغام کښی جوړ جاړی پیژندنه ده،  زیانونو 

 .د افغان ډموکراسۍ سره مرسته او وړاندیزونه کویی ټولټاکنو روانې پروسې او په ټولیزه توګه

 

 :لارې د پوښتنو لهغوښتنه پیغام  د هری یویی کلیدی

 .اصلي پیغام ملاتړ کويد ستاسو  مدارکیا دا د اعتبار وړ دی؟ ډاډ ترلاسه کړئ چې آ

 .یا په اسانۍ پوهیږي؟ خپل ژبه جامع، مسلکي او د هغه ځای جوړ کړئآ
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 .او فعاله ژبه استعمال کړئ  اوسی دا مثبت دی؟ مثبتآیا

 .ستاسو د اجنډا په توګه استازیتوب کويیا دا موخې لرونکی دی؟ ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو پیغام آ

 

 

ساحې پیغامونو مهمو د : 
ستاسو د رایې ورکوونکو د ژوند 

کیفیت لوړولو لپاره ستاسو 

 نظرونه او وړاندیزونه

تر  د لومړنیو خدمتونو د ښه

کولو لپاره تحلیل او  سره

 وړاندیزونه

په سیاست او ټولنیز ژوند کې 

 د ښځو او ځوانانو ګډون

 ستاسو شخصي ارزښتونه، 

 ولې تاسو غوره نوماند یاست؟

  امنیت  اخلاقيات مالي امنیت ستاسو د ټولنې راتلونکې

 ترانسپورت  د ماشومانو حقوق  چاپیریال د حکومت سره اړیکې

 سوله او ثبات

 

ستاسو اړیکې، هغه خلک چې 

 ستاسو د نوملند تصدیق کوي

  اقتصاد  ظرفیت جوړونه EMBs د

ځوانانو ګډوند  زیربناوې یتیولا     روغتیا او روغتونونه  زده کړه  

  

 د اقلیتونو ګډون

 

 بشری حقوق کرنه اوبه

د یووالی بشپړتیا او د فساد په 

 وړاندې مبارزه

  دیموکراتیک ارزښتونه  د ښځو مشرتابه  سړکونه

......او ډیری نور ستاسو په ټاکنیزو حوزو کې نږدې نږدې ښکیلتیا لري شفافیت  
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 نوماند یاست؟ تاسو وړ )موفقه( آیا

 

 ته رایه ورکړي نوماندورکوونکي باید تاسو د ولسي جرګې  یهیلو یو لست ترتیب کړئ چې ولې راد ټولو دلا 1.

د پورته څخه ډیری هڅونکي دلیلونه غوره کړئ، په اړه لنډ بیان وليکئ. دا باید د دې پوښتنې ځواب وي چې "ولې تاسو د دې دفتر  2.

 ځئ؟" یا "ولې زه ستاسو ملاتړ کوم؟" ته

لږ وخت  څخه په سره تنظیم کړه، تاسو باید وکوالی شئ چې د یوه دقیقهخپل ځان دی او وخت دی په لوړ غګ سره ولوله بیانیه  3.

نو تاسو باید خپل پیغام کم کړی او د اضافی جملاتو  ځخه زیاته شوهدقیقې  د تاسو بیانیه د یوی . که کښی خپله بیانیه پای ته ورسوی

 پام نه کوي.به ته خبرو ټولو  . په ياد ولرئ چې رايه ورکوونکي به ستاسو د لسو دقيقېاو عباراتو ځخه دډه وکړی

  تجربې سره شخصی تیرېخپلی تاسو بیانونه د د ورته معیارونو په وړاندې وټاکئ. آیا دا د اعتبار وړ او رښتینې ده؟ ایا خپل پیغام د پ 4.

تاسو د یوې دقیقې چیری ي؟ که د ورکوونکو لپاره مهم  اړه خبرې کوئ کوم چې ستاسو د رای؟ ایا تاسو د هغو شیانو په  همغږی لری

او ستاسو  نوماندآیا تاسو د خپل  وکولی شی  چیی حذف کړی،او جملې تاسو  اضافه کلماتهغه  یدوران کې روان یاست، شاید چپه 

 لوی مخالفین ترمنځ روښانه انتخاب وړاندې کوئ؟

لومړی ځل له لاسه ورکړی وو. تاسی بیا هم باید خپل  ، هغه شیان په پام کې ونیسئ چې تاسو یېله سره ولیکی. اوس خپل بیان بیا 5

لکه څنګه چې تاسو د رایې ورکوونکو سره او  نګه چې تاسو دا بیان لیکئ او بیا یې لیکئه ر کې وساتئ. لکه څیوه دقیقه پيغام په 

 .چې تاسو یې پیل کوئ، دا به وده ومومي او څه قسمخبرې کول 

 

او مهارتونو په اړه خپل کلیدي پیغامونه جوړ کړئ، نو  خپل هدف باید تعقیب کړی: کله چې تاسو د خپلو نظریات، وړاندیزونه، ارزښتونه،

 وونکی باید ستاسو د کمپاین اصلي هدفورک هګروپونو او رسنیو ته ورته پیغامونو ته ادامه ورکړئ. رای وتاسو باید د رایې ورکوونکو ټول

اند په توگه جوړ کړئ. په یاد ولرئ چې خپل نوم خپل شهرت د نوم یو، هرکله چې تاسو خپل پیغام تکراره روښانه څرګندونه ولرئته 

او هغه  ستاسو پالیسۍ یا د نوماند شالید. دوی به کښی ویلي وهوینا څه هیر کړی وی چی تاسو خپل رایه ورکوونکي به په هغه 

 .د هغوی په وړراندی څنګه احساس لریدوی به په یاد ولری چې تاسو  دا ټول ورسره یوځای کیږی نه یاده وی، خوطریقه چې 
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 : لپاره پلان جوړونه احتمالي رایې اخیستنې د خپل

د  .څوکۍ ترلاسه کولو لپاره ښه فرصتونه لرئد سیسټم د کوډ سره، تاسو په ولسي جرګه کې  SNTVاو د  د سهمیه د ښځینه نوماندانو

د رایې ورکوونکو د نښه شویو ډلو پېژندل او تعریف کول د کلیدي ده چی لپاره د پام وړ  ډاډه کولو شمیر څخه د ځانرایې ورکوونکو 

پیغامونو تعریف کولو څخه  خورا مهم دي. تاسو اړتیا لرئ چې رایه ورکوونکي په خپل ولایت کې د مدیریت وړ ګروپونو ته وقف کړئ. 

 خپل. تری اخلیوې ستراتیژۍ پراختیا لپاره کار دا هغه بنسټ دی چې تاسو به یې وروسته د ځانګړو رایه ورکوونکو د نښه کولو لپاره د ی

په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری کلتوري مساوات  ساحه سره مو ځان آشنا کړی د مبارزې ټیم سره، خپل ټاکل شوي 

نډي کلي سره شتون لري، په قومي لحاظ خبرې کوي، افغانستان یو هیواد دی چې فرهنګي تنوع لري. لکه څنګه چې د کلی خلک د ګاو

توپیر لري. نو خپل رایه ورکوونکي په احتیاط سره وګورئ. تاسو باید پوه شئ چې کوم رایې ورکوونکي ستاسو د رایې هدف جوړوي، او 

 ولیکي.پلان کې یې  په کمپاین کوی او تاسی بریابیتوب ته نږدی کولایشی دڅوک چې ستاسو ګټونکي ایتلاف رامنځته 

 

 :د ناظرانو د فعالیت څخه په ګټه هرټاکنيز مرکز کښی ښځینه رایه ورکوونکو باندی د تمرکز درلودل 

ې، په رایه ورکولو ښک 2014 په٪ برخه ښیي.  34ې ښځینه رایه ورکوونکي د راجستر شوو رایې ورکوونکو ښپارلماني ټولټاکنو ک 2018 

تاسو لپاره د یوې ومړي او دوهم پړاو کې ښودل شوي. شریزو ټولټاکنو په ل٪ د ولسم37،6٪ او 36ې د ښځو ګډون په ترتیب سره ښک

ې د ښځکه چې دوی کولی شي په ولسي جرګه کپه شمیر رازی غوره انتخاب کونکي  لپاره د انتخابته ښځینه نوماند په توګه، دوی 

سره په بیلابیلو موقعیتونو او حالتونو کې لیدنه  ښځو لپاره استازیتوب اړتیاو په اړه پوه شي. تاسو کولی شئ د ښځینه رایه ورکوونکو

ې، په ښوونځي او پوهنتون کې، په کاري ځای کې، د میندو مرکزونو کې، او نور. په پیغامونو کې باید د ښک ښاروکړئ: په کور کې، په 

ړ کولو لپاره او د دوی د غوښتنو مختلفو غوښتنو په پام کې نیولو سره برابر شي د ښځو اقتصادي تمرکز، د پام واو مختلفو ټولنیزو 

 په اړه د ښځینه نوماند لپاره ځي او رایې ورکوي. O-20پیاوړتیا لپاره په حقیقت کې د 

 

 د ځوانانوپه رایې دی تمرکز وشی نارینه او ښځینه ځوانانو دواړو باندي:

، د ښځینه نوماندانو په زده کړه ای کړی ويځوانان، ځکه چې دوی د جنسیت توازن مسلو ته ډیر حساس وي، په ځانګړې توګه کله چې 

رې په لادوی کولی شي په اسانۍ سره د ورکشاپونو او مناظرو له ځکه ګټه د رایه ورکوونکو جدي احتمالي رایې په توګه وپیژندل شي. 
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 ی را منځته کړي.اسانتیاو سیمه کښی

ټرانس ته اړتیا وي. له دې امله، تاسو باید د خپل ټاکنیز ځینې وختونه، مناسب معلومات او د مختلفو هدفونو ډلو لپاره یو مشخص 

کړئ. هغوی څه ته اړتیا لري او تاسو غواړئ  د  لیدونکي د مختلف ډلو لست او روښانهکمپاین ټیم سره ناسته ترسره کړئ تر څو ستاسو 

 واورئ؟څه چې 

 

 

کونکيزده   ستاسو د ولایت مشران  ستاسو د ولایت ځوانان  ستاسو د ولایت ښځې   

  د مارکيټ کارګران هغه خلګ چی معیوبه دی  د اړتیاو وړ خلک دولتي او ملکي کارکوونکي

  امنیتي ځواکونه  ښوونکي  د کرنې کارګران  ښاري کارکونکي

قومونو بېلا بېل  کوچیان د  جومات مقتیان  ستاسو د ولایت نارینه   

او له هغو څخه دی پوښنته وشی چی تاسی هغو ته څه کولای شی تر سره کړی؟په دی باید ځان پوه کړو چی د هغوی غوښتنه څه ده   

  

 رایه ترلاسه کړي:

دا پدې مانا ده چې تاسو باید هدف ته د رسیدو لپاره د مختلفو هدفونود ډلو راي ورکوونکو سره وګوری ځکه که چیري رایه ورکوونکي  

ستاسو د مهارتونو، ارزښتونو، نظرونو او وړاندیزونو په اړه معلومات ونه لری دوی به تاسو لپاره رایه ورنکړي. انفرادي رایې ورکوونکي 

 احساس کوي چې د دوی یوه رایه ده او کومه اغیزه به نه لري. ډیری وختونه

 

 

 

 

 :په خوزښت راوستل یا متحرک کول  نهټول
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کولای شی چی په دغه ډول  تاسو تر سره کړي تخنیکونهکولو تاسو د ټاکنیز کمپاین د یوې برخې په توګه، کولی شئ د ټولنې متحرک 

 لاری  حلد ګانو د حل او  تاسو په ټاکنیز حوزه کې د کلیدي موضوعد ، ډلو یا سازمانونو سره ښکیل کړئ چې خلکوټولنې  سره ځان د

په اړه د یوځای کولو ارزونه وکړي )روغتیا، اقتصاد، تعلیم، چاپیریال یا نور اړتیاوې د دوی خپل نوښت یا د نورو لخوا هڅول(. متحرک 

د ې، تاسو کولی شئ جدول ته مختلف متخصصین راوباسئ، په شمول ښپه دې پروسو ک کول د مشورتي تصمیم نیولو لامل ګرځي.

 سیمه یزوهغه کسان چې میز ته راځي چې ممکن د پریکړې کولو په پروسې کې ښکیل نه وي. متحرک کول د پارلماني غړو، 

 هم پیاوړي کوي. اړیکيحکومتونو، سوداګریزو، مدني ټولنې او د ټولنې غړو ترمنځ قوي 

 

 ټولنې سره د پریکړه کولو پروسه د تاسو ټولنې ته دا وړتیا ورکوي چې:

 د هغو پایلو لپاره چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ پراخ، هر اړخیز لید یا اجنډا جوړه کړئ •

 دی مرسته وکړئ د ټولنې ونډه اخیستونکي د خپلو پانګوالو او احتسابی ملګرو په توګه د ټولنې د پایلې اجنډا په ترلاسه کولو کښې •

د ټولنې د اړتیاوو ارزونه لپاره ډبري وقت، اړونده او باوري معلوماتو او نورو معلوماتو کارول، پریکړې کول، پرمختګ، څارنه کول او د  •

 حساب ورکونو یقیني کول دی.

                       تیاوو سره سمون ولريد اغیزمنو ستراتیژیو پلي کولو لپاره یو کاري پلان باید جوړ شی چې ستاسو د ټولنې لید او اړ  •

د ځان داډه کول د پایلو په واسطه د مالي تمویلولو ستراتیژیو، ستراتیژیکو متحدینو او ملاتړو عامه پالیسیو پایښت لپاره د پام وړ  •

 .کوي پروګرامونو او وړتیا درلودل چې ساختماني نابرابري چې د متفاوتې پایلې سره مرسته کوي او پیاوړي

 

   :بینر، سټیکر، پاڼې او د بورډونه کارول

د دوی کارول باید د رایې ورکوونکو د پېژندل شويو ډلو په  .تاسو د مالي امکاناتو سره سم، بینرونه، سټکیر، پاڼې او بورډونه وکاروي

شاپلو سیمو، روغتونونو، تعلیمي مرکزونو او نښه کولو لپاره د ټاکنیزو حوزو په ځانګړو جغرافيائی برخو لکه ګاونډیو، کلیو، مارکیټونو، 

ستاسو کمپاین ټیم کولی  .که تاسو محدوده سرچینې لرئ، په دې وسیله ډیره برخه مه اخلئ .سپورټی اسانتیاوو باندې تمرکز وکړي

تونو، ترانسپورت دا کېدای شي چی په ښارونو، پوهنتونونو، فابريکو، جوما شي چې هر چېرته خلک په لوی شمیر کښې راټول کړی او 

 سټیشنونو کښې وي.



 

22 

 

ټول رسنی، صوتی، تصویری، چابی او برقی باید خپل راپور د ټاکنو کمیسیون ته وړاندی کړی چی  ( ماده، د ټاکنو قانون ۷۷)د ټاکنو د لګښتونو محدودیتونه 

 . د نوماندانو د کمپاین په دوری کی څه مبلغ پیسی یی د هر نوماند څخه ترالسه کړی دی

 :کړئ انتقالد رسنیو څخه کار واخلئ ترڅو خپل پیغام 

دودیزو او مهمو سترو رسنیو . او ملي کچه د رسنیو پوهاوي مناسب کار دی چې د رایې ورکوونکو شمیر چې تاسو ته رسیدلی شي ضرب کړئ والیتونوپه 

تمرکز وکړي  نوماندانوزیاتره د آزاد مدیر پوښښ وړاندې کوي او ښایي د ښځینه ( په ملي او سیمه ییزو کچو کې نورې دوره راډیو، تلویزیون، خبري ویب پاڼې)

همدارنګه، . دا د رسنیو لپاره هم الره ده چې په سیاست کې د جنډر توازن وده وکړي. ځکه چې هغوى د نارینه همکارانو په پرتله د ټاکنو په پرتله خورا لږ دي 

ظرونو او لیدونو ته وده ورکول کوي چې هدف یې د ښځو ن مالتړنړیوال نادولتي موسسې د ځانګړو پروګرامونو  د رسنیو او حکومتوالۍ په برخه کې یو شمیر

 .یو اجنډا پالن کړئ او تر ممکن حد پورې د لیدلو هڅه وکړئ. دي

راډیو، ورځپاڼه، خپرونې او نورې ډله ایزې رسنۍ د ټاکنیز کمپاین په ترڅ کې، تلویزون، ( ماده، د ټاکنو قانون ۷۸: )د کاندیدانو د اهدافو نشرات او خپرونه

دولتي ) .ترسره کړيمنصفانه ډول ، نظرونه او مقاصد په عادالنه او نوماندان، نل شوی پروسیجرونو سره سم خپرونی خپور کړیکولی شي د کمیسیون لخوا م

 .(وګه خپاره کړي او پداسې حال کې چې د کمیسیون طرزالعمل ته پام کويرسنۍ مکلف دي چې د نظرونو، موخو او د نوماندانو منشور په منصفانه او بې پلوه ت

 .ساعته مخکی له انتخابات ورځ باید بند او خپور نکړی ۴۸ټولنیز رسنی باید د نوماندونو تبلیغات 

 :شریکان دي لومړي رسنیاو سیمه ایز راډیو سټیشنونه  محلی

ټاکنو کمپاینونو کې مهم شریکان دي، ځکه چې ډیری ځایي رایې ورکوونکي هره ورځ د انتخاب لومړنۍ وسیله راډیو  ولسی جرګید  رسنیاو سیمه ییزو  محلی

څخه خوند اخلي، او په دې توګه باید د ښځینه نوماندانو لخوا  اوریدونکیپه والیتونو کې، په تیره بیا په کلیوالي سیمو کې راډیو چینلونه د قوي . ته غوږ نیسي

، د ښځینه نوماندانو لپاره د رسنیو شریکان لریکې په لسګونو سټیشنونه  والیتوسالم وطندار او کلید، دوه خپلواک راډیو شبکې چې په . ب ورکړل شيلومړیتو

 .دي په عمده ډول د هیواد په کچه د هیواد پوښښ او د دوی د ظرفیت لوړولو لپاره د مدیریت کرښې پر بنسټ
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سالم وطندار . نور راډیو سټیشن تړل شوی دی ۳۲فعال راډیو استیشن لری چی  ۱۱کلید راډیو یوه شبکه پر مخ وړی چی : شبکیسالم وطندار او راډیو کلید 

دا دوه راډیو ګانی په افغانستان کی . میلیون اوریدونکی لری ۱۴والیتونو کی فعالیت ترسره کوی او تحقیقات شایی چی نږدی  ۳۴راډیو اسټیشن لری چی په  ۶۷

 .ټولو مخکښ او فعالی راډیوګانی دی چی کوالی شی ده هغی څخه خپل د کمپاینونو لپاره ګټه پورته ګړیتر 

 :او ملي کچه د تلویزون ارزښت سیمه ایز

ه خوا بې پروایی نه ل سیمه ییزه او ملي تلویزیون چینلونه، د عکس په لحاظ د دوی پیاوړې اغیزو له امله، په کمپاین کې مهم رول لوبوي، او د ښځینه نوماندانو

دا مهمه ده چې د ملي ټلویزیوني چینلونو هدفونه له دې وروسته چې . وي، حتی که څه هم خبرونو او بحثونو پروګرامونو ته السرسی ځینې وختونه محدود دي

کې جذب کړي، په داسې حال کې چې سیمه ییزو تلویزیونونو د پیاوړتیا وړ ظرفیت  ادیتوریل  پسټدوی پراخه لیدونکي جذب کړي او نورو رسنیو ته یې د کاپی 

او سي سي ټي وي نړیوالې تلویزیون کولی شي په افغاني رسنیو  CNNلکه څنګه چې بی بی سي، الجزیرې، . کې رایه ورکوونکي راولي والیتلري چې په 

 .ت مسلې پوښيپه سیاست کې، د جنسی نومانداناغیزه وکړي کله چې ښځینه 

کال ولسمشری تیر ټاکنی چی هیچ کوم ښځینه نوماند نه وو حتی د معاونیت به برخه کی هم  2014د  .د ټاکنو پروسې په ترڅ کې په رسنیو کې د ښځو کموالی

لکه څنګه په ځانګړی توګه په دولتی رسنیو کی،  ښځینه سیاسي فعالین په څرګند ډول د رسنیو په اصلي خپرونو کې بې نظیر و،. کوم ښځه ځان یی نه وو ټاکلی

په لومړی دور کښی، سوداګریز اعالناتو کښی، پرته له شمشاد تلویزیون چی یوازی  .چې د اروپایي اتحادیې د ټاکنو ارزونې ټیم وروستی راپور کې تشریح شوی

 . سلنه ښځینه سیاسی کارپوهی یی دعوت کړی وو ۴

په ټولیزه توګه کمپاین چلول په ګډون د ټولټاکنو اړوند فعالیتونه چې کاندید ته وده ورکوي ښایي ثابت او ځینې اغیزمن ثابت  : مقاصدد بدیل ټاکنیز کمپاین دودیزه 

ی ورکوونکو د ټاکنیزو مبارزو د کچې کمول په داسې حال کې چې د را. کړي، په ځانګړې توګه د احتمالي نیوکې او د ښځینه نوماندانو په وړاندې تاوتریخوالی کې

 .کړي، پداسې حال کې چې د خطر کمویته د رسیدلو لپاره مناسبه وه، د کمپاین لګښتونه کم کړي او د بریالیتوب ظرفیت ته وده ور
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 2010د ښځو لږ استازیتوب د " د ټاکنو د مالتړ ډلې راپور سره سم OSCE / ODIHRکال پارلماني ټاکنو لپاره د  2010د : ښځینه نوماندان او تاوتریخوالی

د ښځینه کاندیدانو او د دوی کارکوونکي د طالبانو او نورو غیرقانوني وسله والو . سلنه ښځینه وه 16د ټولو نوماندانو یواځې . پارلماني ټاکنو کلیدي بڼې پاتې دي

د استازو ټیټه شمېره د ښځینه رایې اچونې په مرکزونو کې د درغلیو  ندانونوماد ښځینه کورنیو څارونکو او د . ډلو لخوا د تاوتریخوالی او ډار ځانګړی هدفونه وو

 . "فرصتونه زیات کړل

 

څرنګه چې د رسنیو سره اړیکه ټینګښت وخت نیسي او ممکن د اغېزمن پوښښ په لحاظ : د عامه اړیکو سالکار ګمارل /یو باصالحه رسنۍ 

خطرناکه وي، دا مشوره ورکول کیږي چې د باوري او وقف شوي رسنیو / عامه اړیکو مشاور په غاړه ولري، څوک هم زده کوونکی، یو 

ژورنالیستانو او مشر رئیسانو، د مرکې، بحثونو او د کمپاین راپورونو ځای نیسي. دا اړیکې باید په سمه توګه په کمپاین کې  چیوي  کس

وي، ځکه چې ټول کاندیدان باید د رسنیو سره همکاري وکړي او له دې کبله سیالي به سخت وي. دا د ښځینه نوماندانو لپاره خورا 

په غوره توګه وده کړي.  نوماندیسره اغیزمن شبکې رامینځته کړي، ترڅو د رسنیو سره اړیکه ونیسي او خپل ستراتیژیکه ده چې د رسنیو 

ده، ځکه چې دواړه نوماندان او ژورنالیست د جنسیت د  نکتهپه دې توگه، ښځینه ژورنالستان په رسنیو کې د ښځینه نوماندانو مثبتو 

ناسم بیانونه و مشاور یو بل ګټې د هغه ظرفیت دی چې کله یې رسنۍ په پوښښ کې مدافعې په اړه ورته اندیښنې شریکوي. د رسنی

 د اصالحاتو غوښتنه وکړي. یا افتراونه کوي،

 

میلیون کسان(، د مبایل او  ۲۰انترنټ پراختیا پر اساس، په ځانګړی توګه د مبایل استفاده کونکی )اوسط د ورځنی  :د ټولنیزو رسنیو کمپاین

کال د دسامبر  ۲۰۱۷ټولنیز رسنی یوه مهم وسیله جوړه کړی چی د هغی نه کیدای شی د ځوانان به خوخښت کی ګټه واخیستل شی. د 

میلیون فیسبوک ګټه  ۳.۲فیصد د نفوذ کچه( د  ۱۵.۷یستونکی ثبت شوی وو. )میلیون د انټرنت ګټه اخ ۵.۷نیټه پوری ۳۱میاشتی تر 

 میلیون خلک. ۳۶.۳د مجموع سلنه د نفوذ کچه(  ۸.۸اخیستونکی )

 

، د مسؤلد ټولټاکنو په پروسه کې د رسنیو کمپاین معمولا یوه ارزانه مسله ده. حتی د وقف شوي ادارې پرته، دا د رسنیو  :د ټولنی مدیر

باید د ټولنیز رسنیو په  مشوره داده چیټولنیزو رسنیو مدیر، یو عکس اخیستونکي / د ویډیو کامیرانمن، ډیر وخت شامل دي. یو ښه 
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سلنه ټولنیز رسینی کار اخیستونکی د خپل مبایل نه  76کال کی  2014په  کارولو کې د ښه ظرفیت سره د یو زده کونکي انتخاب کړي.

( اصلی ټولنیز شبکی عبارت دی له فیسبوک، وټس اپ، ایمو، انستاګرام، ټویټر، وی چټ، ټانګو. 2014مشاوره،  ATRوصلیدل. )سرچینه: 

 د ټولو ټولنیز رسنی شخصی صفحی ارزول ګیږی. )لاندی ولولی(

 

 

 

رسنیو کاروونکي په لویه کچه ښاري او ځوان پاتې انټرنټ او ټولنیز کال پر بنسټ،  ۲۰۱۷د  – 1ګټه اخیستونکی او مشارکت: ټولنیز رسنی په افغانستان کښی

مګر د هغو کسانو . کالو تر منځ عمر یی درلودل ۳۰تر  ۱۸ستونکی د سلنه ګټه اخی ۸۰( Altai Consulting)کال د باور وړ مطالعی پر بنسټ  ۲۰۱۷ د. دي

د ټولنیز رسنوی . کلنه بیرته د ځوانیده احساس کوی ۳۰ښځینه پس له د ټولنیزو رسنیو کارونکي دي، ځکه چې  ښځینهکلونو څخه زیات عمر لري،  30چې د 

سلنه د ټولنیزو رسنو ګټه اخیستونکی د مکاتبو شاګردان دی چی د نارینه او  ۲۱. ګټه اخیستونکی تر ډیره با سواد خلک دی او جنسیت پکښی د اهمیت وړ ندی

پداسی حالی که چی نارینه ګټه اخیستونکی د مختلفو . ګډون، استادان او کورنی ښخی هم پکی شامل دیکه څه هم دا تعداد د شاګردانو به . ښځینه ټوپیرر بکی نشته

سلنه د فیسبوک مسنجر اکاونت  ۷۵سلنه خلک د فیسبوک اکاونت لری، او  ۹۵ټولنیز رسنی به دوه ډولو ګټه اخیستنی باندی متمرکزه ده، . وظایفو خاوندان دی

( سلنه ۱۸)خیستونکی د فوری پیفام استونکی برنامو څخه ګټه اخلی، ټویټر د محدود او لوړ کچه کسان کار اخلی، رسنی سازمانونه سلنه ګټه ا ۸۴څخه کار اخلی، 

د . یادی ادارات او سازمانونه تر ټولو زیات د فیسبوک صفحات ځان ته نیولی( سلنه ۱۰)او مرکزی احصایی دفاتر( سلنه ۲۹)دولتی او بین المللی سازمانانونه 

ښځینه خپله محدوده یوازی د باور وړ کسانو او . کار اخلی( سلنه ۲۵)کورنی لپاره ( سلنه ۵۶)تولنیز رسنی اصلی ګټه اخیستونکی تر ټولو زیات دوستان لپاره 

سلنه خلک تولنیز رسنی د جنسیت اغیزو په  ۵۹ټولنیز رسنی لکه دوه سره توره د خلک په نظر دی چی  .ده( سلنه ۳۵)کورنی کسانو ته اختصاص ورکړی چی 

اغیزمنان او سازمانونه د ټولنیزو رسنوی تنظیم او ځارنی ( کال په ټاکنو کښی ۲۰۱۴لکه چی د . ) سلنه خلک دا یی فساد منبع بللی ده ۶۲برخه کی مثبت بللی او 

 .ته اړتیا احساسوی
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تر دروازی کمپاینونو،  موافقه باید د نوماندانو په پروګرام او فعالیتونو کې ترسره شي. ویډیو او عکسونه د دروازې :ولنیزو رسنیو منځپانګهد ټ

ویډیو په اسانۍ سره آنلاین کولی شي او خلکو او رسنیو ته د لاسرسۍ وړ وي. همدارنګه رای پاڼې، د رسنیو غونډو، او نورو مهم پیښو کې 

 خپرونه، پروګرامونه او د کمپاین پیغامونه باید د رایې ورکوونکو لپاره د رسیدو لپاره پورته شي.

د هدفونو د خطرونو محدودولو لپاره یو شمیر محدودیتونه کیدای شي تصویب شي: په فیسبوک او ټویټر کې  :د خوندیتوب مشخص تدابیر

پ ډلو ته حساس س انکړئ، د بیلګې په توګه حساس وټ مو ان، یاغیان ښکارهمخکی فعالیتونه اعلان نه کړئ، خپل ځان، دوست، خپلو

 معلومات محدود کول.

فېسبوک او ټویټر د پیسو د اعلاناتو خدماتو لپاره د پلیټ فارم په توګه هم کارول کیدی شي چې د مخابراتو او رسنیو  :توګید آنالین مارکیټ 

 . 1شرکتونو لخوا چمتو شوي.

 :ویب پاڼې

ت، سیاسي کمپاین او مدافعې ویب پاڼې رای ورکوونکو ته د پروګرامونو او پیغامونو د لیږدولو یوه خورا اغیزمنه لاره ده. وقتي آنلاین خدما

خ شرکتونه د یوې ویب پاڼې د پیل لپاره د ښځینه نوماندانو پروګرام، بائیو او د کمپاین فعالیتونو لپاره د وړ وړ یا وړیا نرفرییلانس او 

( ته وده ورکړئ، نو دا کولی CMSپه څیر په اسانه کارولو محتویاتو سمبالښت سیسټم ) Drupalیا  Wordpressوړاندیز کوي. کله چې د 

شي لږ لګښتونه په ځان اداره کړي. ویب سایټونه هم خورا آسان دي کله چې د "آنلاین کمپاین ایون چیمبر" په څیر کارول کیږي د ټولنیزو 

نو سره )فیس بک، انسټاګرام، ټویټر(، لکه څنګه چې د هغوی تر مینځ اړیکې ټینګې کړي. سره له دې، د ویبونو په پرتله، د یو رسنیو ایپسو

نوماند لپاره د فیسبوک حساب جوړول هیڅ شی لګښت نلري، اداره کول آسان دي، د هر سند، عکس او ویډیو اپلوډ کولو ظرفیت سره، 

 ه یو مناسب فرصت لري چې د کمپاین په جریان کې ورسره اړیکه ونیسي. .او د پیرودانو د جذبولو لپار 

                                                 
ټویټر تعقیب کونکی،  ۳۰۰۰۰۰میلیون فیسبوک مخاطب او نږدی  ۱.۵میلیون مخاطب لری ) ۲پژواک خبری آژانس ښخینه نوماندانو ته خپل ټولنیز رسنی خدمات وړاندی کوی او پژواک ډاډمن ده چی نږدی 1

 پژواک(سرچینه: 
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 :د ایس ایم ایس لیکنه

د ډیری اعلاناتو او بازار موندنې وسیلو په پرتله د ایس ایم پیغامونه معمولا ډیر ارزانه دي. همدارنګه، دوی آنلاین شتون لري کله چې 

ي، مخابراتي شرکتونه او د رسنيو موسسې معمولا داسې خدمتونه وړاندې کوي. د انټرنیټ لاس رسی نه وي. د ګرځنده تليفون چلونک

و بیلګې په توګه، د پژواک افغان خبرونه د ښځینه نوماندانو وړاندیز کوي چې د دوی لپاره "ټاکنیز پیغامونه خپاره کړي او د خپلو پیغامون

زانه او عملي لاره برابره کړي ترڅو د دې لپاره توان ولري چې د رایې غوښتنه او سیاسي اجنډاګانو ته خپل پیغام ورکوونکو ته د خبرو اترو ار 

د لګښتونو په پام کې نيولو سره، د ټولټاکنو د سيمي په توګه د ټولټاکنو لپاره د ټوليزې پيغام سره سم زما ټولټاکنې د ګران  2 ”.وکړي.

 1،6رايه ورکوونکو څخه تر  57.000بيه په توګه په نښه کوي، ځکه چې د ولايتي راى ورکوونکو لستونه په يو شمېر ولايتونو کې د اوسط 

ساعته وړاندې  48نکو )کابل( پورې اړه لري. دا به د کمپاین په وروستیو ورځو کې د استوګن کېدو لپاره منطقي وي( ميليونو رايه ورکوو

دوره )، او په ځانګړو سیمو کې چې رایه ورکوونکي غواړي نوي رایې ترلاسه کړي یا د خپلو قواوو تقویه کولو لپاره رایه ورکوونکي  سکوتد 

 .(په نښه کړي

 

 

 :ورکوونکو ته د رسیدلو لپاره د ژوندی یا ثبت شویو ویډیو پیغامونو کارولرای 

کولای شي په فیسبوک، ویسایپ، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې  نومانداند فزیکي پلوه د رایې ورکوونکو سره د لیدلو پرځای، ښځینه 

د ژوند یا ثبت شوي ویډیو پیغامونه وکاروي. دا په ځینو لرې پرتو سیمو کې د انټرنیټ ته د السرسي نشتوالي له امله محدود وختونه 

شي هر یو د رای ورکوونکو وړو ګروپونو راټولولو  کیدی شي. د ویډیو لیږد هم په یوځای کولو سره په مختلفو ځایونو کې هم ترسره کیدی

 لپاره په ټولیز ډول د لیدونکو لیدلو لپاره. د کمپاین دا ویډیو بڼه د ریلیو او غونډو په پرتله هم خوندي ده.

                                                 
 سیاسي ښځینه د ، لنډیزپژواک خبری آژانس  ”ظرفیت لرونکی دی چې د کاندید ځانګړي پیغام یو ځانګړی انتخابی جغرافیائی موقعیت ته ولیږدول شي ولسوالی / ښار یا د کاندید والیت دی ا"د" پردې، سربېره

 ۲۰۱۸په مالتړ کښی، سپتامبر  فعالیتونو
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کې د رای  ملاتړپه  نوماندود امنیتي دلیلونو لپاره، د ښځینه  :په ښاري او کلیوالي سیمو کې د لوی او منځنۍ کچې ریلیو او غونډو سره پام وکړئ

او خلکو ساتنه وشي. له بلې خوا، دا د پیسو د  نوماندانوورکوونکو لوی او منځنۍ کچې غونډو څخه باید مخنیوی وشي، ترڅو د دواړو 

 سپما کولو یوه لاره هم ده، ځکه چې د داسې پیښو د پیل لپاره بودیجه اختصاص معمولا د ترانسپورت، خواړو او څښاک، سم غږ

 تجهیزاتو او کمپاین موادو په اندازه د اندازې وړ وي.

  :موټرسایکلونه

 ليدل کيږي. له امله دېدموټرو او موټرسايکلونو سره ټول ډولي راليز د ليدلو لاره ده بلکې د امنيت د خطرونو 

ان ته را ووزی او د یو ټاکیزي کامپین له طریقه بریالي شیمید  
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سره  (PROSES) مالتړګډ عمل دی او په افغانستان کې د دوامدار پایښت او ټاکنیز بشپړتیا  (ECES)لپاره د اروپا مرکز  مالتړدا خپرونه د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو د 

 .ده نظر ړوغ د د هغه هم قف او نهد اروپایي ټولنې رسمي مونه د دې خپرونې محتویات . مرسته کوي چې د اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي

 

 


