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  :مقدمه

  
برای يک انتخابات موفق، پروگرام مؤثر وبا کفايت آگاهی عامه ورای دهندگان ضروری 

دهندگان فرصت بى نظيری را جهت دريافت معلومات موضوعات ى  اين امر برای را.ميباشد
 ه فراهم کنندههم چنين، يک وسيل. راهم ميسازدکليدی ومهم که شامل پروسه انتخابات ميباشد، ف

آگاهی ازحق دموکراتيک رای دهندگانی است که ميخواهند درانتخابات مقامات دولتى و 
  .رهبرانى شرکت نمايند که به عقيده آنها ازمنافع وخواست شان نمايندگی مينمايند

   
  :هدف اين کتاب رهنما

  
هی عامه و رايدهندگان، توسط شعبه آگاهی عامه اين کتاب بخشی ازموادی است که درمورد آگا

اين کتاب .  داراالنشای دفترمشترک تنظيم انتخابات طرح وتنظيم گرديده استهو ارتباطات عام
معلومات ورهنمايی را فراهم ميسازد که مبلغين آگاهی عامه احتماًال برای اجرای ورکشاپهای 

 مبلغين آگاهی عامه برای آماده هجهت استفاداصوًال اين کتاب رهنما . استفاده ميکنندرويارو 
اين . سازی شهروندان افغان که قصد شرکت درانتخابات آينده را دارند، انکشاف داده شده است

کتاب رهنما، معلوماتی را درباره پروسه انتخابات عمومی و ثبت نام که قرار است برگزار 
  . گردد، فراهم مينمايد

کتاب مذکور طورى تنظيم .  هيج وجه شامل همه جزئيات نميشودبايد تذکر داد که اين کتاب به
ازاين کتاب بايد به . گرديده است که قابل انعطاف، تغيرپذير و براى استفاده ساده وآسان باشد

حيث ساختارکلی، همراه با پيشنهادات ، نظريات اساسی و تمرينات صرف براى ارائه مثالها 
  . استفاده شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :بلغ آگاهى عامهنقش م

  
  آماده سازی ورکشاپهای رويارو

  
به هرحال، . ورکشاپهاى رويارو بايد ساده بوده وبه تدارکات وترتيبات پچيده نياز نداشته باشد

  .طرح پالن جهت آما دگى قبل از برگزاری جلسات خيلى مهم است
  

  : چگونه شروع گردد بايدفعاليت های رويارو
 .يدياليل اجرای اين گونه فعاليت ها را معرفی نماهدف سازمان ود اسم، سازمان، •

 .اهداف جلسه راتوضيح دهيد •

 . شرکت کنند گان نام وسازمان شان را معرفی نمايندکه الزم باشد،درصورتي •

 

 :منحيث يک مبلغ آگاهى عامه، مهم است که

در تشريحات خود، تمام شرکت کنندگان را شامل سازيد وبرای طبقات مختلف افراد،  •
 .به طورمثال، زنان، جوانان، بزرگان و غيره.  تهيه نماييدسوال

 .شرکت کنندگان، مخصوصًا زنان وجوانان را به سوال کردن تشويق نماييد •

 .تجارب شرکت کنندگان را درنظر داشته باشيد •

 .آداب ورسوم فرهنگى رامد نظرداشته باشيد •

 .از زبان ساده استفاده کنيد •

با اظهارات اختتامی يکی از شرکت کنندگان خاتمه در صورتيکه الزم باشد، جلسه را •
 .دهيد

برای شرکت کنندگان پوستر و ورقه های معلوماتی راتقسيم نماييد تا بخانه های شان  •
 . ببرند
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  ١٣٨٤انتخابات ولسى جرگه و شورا هاى واليتى سال 
  

تمام افغانان واجد . فغانستان خواهد بود يک روز خاص در تاريخ  ا،١٣٨٤ سنبله ٢٧تاريخ 
 اين بار براى نماينده گان شان در ولسى – مراجعه خواهند نمود گيرىشرايط به محالت راى 

  .جرگه و شورا هاى واليتى راى ميدهند
  

ولسى  .انتخابات ولسى جرگه و شورا هاى واليتى در هرواليت افغانستان برگزار خواهد شد
  .اعضاى ولسى جرگه به طور مستقيم انتخاب ميشوند. ى ملى ميباشد مجلس عوام شورا،جرگه

  
هرشوراى واليتى . همچنان اعضاى شورا هاى واليتى نيز مستقيمًا توسط مردم انتخاب ميشوند

مشرانو جرگه .  به حيث نماينده به مشرانو جرگه انتخاب ميکند رايک نفر از اعضاى شان
ان واليتى به مشرانو جرگه  توسط مردم  به نماينده گ. مجلس اعيان شوراى ملى است
  . طورغيرمستقيم انتخاب  ميشوند

  
  :راى دهنده گان در هر واليت دو ورق راى دهى را به دست مياورند

  يک ورق راى دهى جهت انتخاب نماينده ولسى جرگه  
  يک ورق راى دهى جهت انتخاب نماينده شوراى واليتى 

  
واهد بود که محتوى لست کانديدان براى انتخابات هر واليت داراى ورق راى دهى خاص خ

راى دهند گان درهر ورق راى دهى براى . ولسى جرگه وشوراى واليتى در هرواليت ميباشد
  .خواهند داديک کانديد راى 

  
  : پيام هاچک لست

 برگزار ١٣٨٤ سنبله ٢٧انتخابات ولسى جرگه و شورا هاى واليتى  به تاريخ  
 .خواهند شد

 .جرگه به طور مستقيم انتخاب ميگردنداعضاى ولسى  
هرشوراى واليتى . اعضاى شورا هاى واليتى به طور مستقيم انتخاب ميشوند 

 . يک نفر از اعضاى خود را به مشرانو جرگه انتخاب ميکند
  در صندوق راى گيرى  دهى  دو ورق راى هر راى دهنده در روز انتخابات  

 .مياندازد
 .هى به يک کانديد راى خواهد دادهر راى دهنده درهرورق راى د 

 
  .راى بدهيد ودر باز سازى افغانستان سهم بگيريد
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   به سوى صلحىراه
 

 در مسيرى افغانستاناکنون   بعد از چندين دهه جنگ، درگيرى هاى داخلى و نا آرامى، -١
  .به طرف صلح و پروسه آشتى قدم گذاشته است

  
ان مختلف افغان جهت مذاکرات ملل متحد درمورد  اين پروسه زمانى آغاز شد که نماينده گ-٢

.  افغانستان درشهر ُبن کشور آلمان اشتراک نمودند و در مورد باز سازى کشور بحث نمودند
تهداب گذار گامهاى بود بسوى يک افغانستان نتيجه اين جلسه موافقتنامه ُبن بود که 

  .دموکراتيک
  

يکى از نقش هاى عمده آن تدوير . فغانستانمرحله اولى عبارت بود از ايجاد اداره مؤقت ا
  .  لويه جرگه اضطرارى به خاطر انتخاب يک اداره انتقالى بود

  
 اداره انتقالى کميسيونى را ايجاد نمود تا از طرح يک قانون جديد افغانستان نظارت به -٣

  به تصويب١٣٨٢لويه جرگه قانون اساسى، قانون اساسى کشور را درماه جدى . عمل آورد
اين قانون موازى .  قانون اساسى عالى ترين قانون جمهورى اسالمى افغانستان است. رسانيد

  .به اصول اسالمى بوده وچارچوبى را براى وضع ساير قوانين نيز تعين ميکند
  
 موافقتامه ُبن، انتخابات عمومى جهت انتخاب يک دولت دموکراتيک و کامًال نماينده را در -٤

عمليه ثبت نام راى . ينکه افغانان بتوانند راى دهند، اوًال بايد ثبت نام کنندبه خاطر ا. بر داشت
 ٩ ميلون نفر افغان در ظرف ١١ برگزار گرديد که تقريبًا ١٣٨٣ و١٣٨٢دهنده گان درسال 
راى دهنده گان ثبت نام شده آراى شان را در انتخابات رياست جمهورى . ماه ثبت نام نمودند

  . انداختند
  
، انتخابات رياست جمهورى برگزار گرديد تا همه افغانان واجد ١٣٨٣ ميزان ١٨ در -٥

  . شرايط بتوانند رئيس جمهور شان را انتخاب کنند
  
، افغانان يک قدم تاريخى ديگر را نيز به طرف انتخابات ولسى ١٣٨٤ سنبله ٢٧ در -٦

 .جرگه و شورا هاى واليتى خواهند برداشت
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  :چک لست پيام ها
 .ه ُبن، راهى به طرف صلح را ارائه نمودموافقتنام 
 قانون اساسى، عالى ترين قانون افغانستان بوده وچارچوب حکومت دارى را تعيين  

 .ميکند
، افغانان واجد شرايط ثبت ١٣٨٣به خاطر راى دهى در انتخابات رياست جمهورى  

 .نام نمودند وکارت ثبت نام اخذ نمودند
 . برگزار ميگردد١٣٨٤يتى درسال انتخابات ولسى جرگه وشورا هاى وال 

  
 !راى بدهيد و به سوى صلح قدم بگذاريد 
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  انتخابات ولسى جرگه
  

تمام افغانانى که براى راى .  برگزار خواهد گرديد١٣٨٤ سنبله ٢٧انتخابات ولسى جرگه در 
. اينددهى ثبت نام نموده اند، ميتوانند که نماينده گان واليتى شان را به ولسى جرگه انتخاب نم

  .هر راى مساوى بوده و هر راى سرى ميباشد
  

  ولسى جرگه چيست؟
 نفر نماينده گان ٢٤٩ولسى جرگه متشکل از . ولسى جرگه، مجلس عوام شوراى ملى است

  . سال انتخاب ميشوند٥اعضاى ولسى جرگه براى مدت . مستقيمًا انتخاب شده واليتى ميباشد
  

، تعداد نماينده گان ولسى جرگه از هرواليت متناسب با آنکه تمام واليات اهميت مساوى دارند
واليتى که داراى نفوس بيشتراند، داراى نماينده گان بيشتر . به نفوس همان واليت خواهد بود

  .خواهند بود، چون آنها از تعداد بيشتر مردم نماينده گى ميکنند
  

  نقش و مسؤوليت هاى اعضاى ولسى جرگه چيست؟
  :اعضاى ولسى جرگه سه نقش عمده را دارند. ذارى کشوراستولسى جرگه نهاد قانون گ

 وضع قوانين، سياست وبودجه کشور •
 نظارت از فعاليت ها و سياست دولت •
 . مردم واليت در دولت عمل ميکنند صدابه حيث •

  
  ! پس عاقالنه انتخاب کنيد–شما ميتوانيد صرف يک کانديد را درورق راى دهى انتخاب کنيد 

  
  :چک لست پيام ها

 .نمايندگان ولسى جرگه به طور مستقيم انتخاب ميگردند 
 .ولسى جرگه، مجلس عوام شوراى ملى است 
نمايندگان واليات در ولسى جرگه .  کرسى ميباشد٢٤٩ولسى جرگه داراى  

 .متناسب به نفوس آن واليت ميباشد
ولسى جرگه قوانين را تصويب مينمايد، از فعاليت هاى دولت نظارت به عمل  

  . مردم در دولت عمل ميکندصدابه حيث آورده و 
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 انتخابات شورا هاى واليتى 
 

تمام افغانانى که براى .   برگزار ميگردد١٣٨٤ سنبله ٢٧بات شوراهاى واليتى به تاريخ انتخا
هر . راى دهى ثبت نام نموده اند، ميتوانند نماينده گان شان را به شورا واليتى انتخاب نمايند

  . راى سرى ميباشدراى مساوى بوده و هر
  

  شورا هاى واليتى چيست؟
هرواليت  داراى شوراى است . شورا هاى واليتى، نهاد هاى مشورتى ادارات واليتى ميباشند

اعضاى شورا هاى واليتى . که متشکل از نماينده گانى که مستقيمًا انتخاب شده اند، ميباشد
  . سال انتخاب ميشوند٤براى مدت 

  
والياتى که داراى .  واليتى به اساس نفوس آن واليت تعيين ميگرددتعداد اعضا درهر شوراى

  .نفوس بيشتر اند، داراى شوراى خواهند بود که اعضاى بيشترى دارند
  

بيشتراز نصف (هرشوراى واليتى يک نفراز اعضاى خود را به طور مستقيم با اکثريت آراء 
مشرانو جرگه همان مجلس . نندبه حيث نماينده واليتى به مشرانو جرگه انتخاب ميک) اعضا

شوراى ملى، نهاد قانون گذارى کشور بوده که قوانين را به تصويب . اعيان شوراى ملى است
  .رسانيده واز فعاليت هاى دولت نظارت به عمل مياورد

  
  نقش ومسؤوليت هاى شورا هاى واليتى چيست؟

  :مسؤوليت هاى هرشوراى واليتى عبارتند از
 .  واليت وبهبود امور ادارى آنمشارکت درعرصه انکشاف •
 .ارائه مشوره وهمکارى به ادارات واليتى •
 .انتخاب يک نماينده به مشرانو جرگه •

  
  : پيام هاچک لست
 .اعضاى شورا هاى واليتى به طور مستقيم انتخاب ميگردند 
هرشوراى واليتى يک نفر نماينده شان را به مشرانو جرگه يا مجلس اعيان شوراى  

 .کنندملى انتخاب مي
 .وسعت هرشوراى واليتى مربوط به نفوس آن واليت ميگردد 
شوراى واليتى درعرصه انکشاف واليت مشارکت نموده وبه ادارات آن واليت  

 . مشوره ارائه ميدارد
  

  !واليت شما حق نظر دارد، بگذاريد که شنيده شود
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 !براى راى دهى شما به کارت ثبت نام ضرورت داريد
 

، مليون ها افغان ثبت نام نموده و کارت ١٣٨٣خابات رياست جمهورى  دهى درانتجهت راى
  .ثبت نام اخذ نمودند

  
 کليه کارت هاى ثبت نام جهت راى دهى درجريان انتخابات رياست جمهورى مورداستفاده

قرار گرفته وهنوز هم مدار اعتبار ميباشد وميتوان از آنها درانتخابات ولسى جرگه وشورا 
حتى اگر کارت شما سوراخ شده باشد، شما ميتواند در  . استفاده نمود١٣٨٤هاى واليتى 

  .انتخابات ولسى جرگه وشورا هاى واليتى راى بدهيد
  

بدون کارت راى ! ضرورت داريدشما براى راى دهى به کارت ثبت نام ! خيلى مهم است
  .دهى، شما نميتوانيد که در انتخابات ولسى جرگه وشورا هاى واليتى راى دهيد

  
اگردرانتخابات رياست جمهورى ثبت نام نکرده ايد، ويا اگر کارت ثبت نام تان را گم کرده 

درمرکز  که ١٣٨٤ايد، بايد به مراکز ثبت نام براى انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى واليتى 
  .واليتى که به سر ميبريد و در آنجا راى خواهيد داد، موقعيت داشته و ثبت نام نماييد

  
مراکز ثبت نام براى انتخابات ولسى جرگه وشورا هاى واليتى، براى چار هفته درمراکز 

  .واليات و ولسوالى هاى باز خواهند بود
  . داشتبراى زنان ومردان سهولت هاى ثبت نام جداگانه وجود خواهد

  
  :چک لست پيام ها

، بايد ١٣٨٤براى راى دهى درانتخابات ولسى جرگه وشورا هاى واليتى  
 .کارت ثبت نام داشته باشيد

 هنوزهم مدار اعتبار ١٣٨٣کارتهاى ثبت نام براى انتخابت رياست جمهورى  
 . ميباشند

اگر کارت ثبت نام نداريد، بايد به يک مرکز ثبت نام براى انتخابات ولسى  
 .جرگه وشورا هاى واليتى مراجعه نماييد

 .مراکز ثبت نام در مرکز واليات وولسوالى ها موقعيت دارند 
 

جهت راى دهى براى نماينده گان تان در ولسى جرگه : به خاطر داشته باشيد
 !وشوراى هاى واليتى، بايد کارت ثبت نام داشته باشيد
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  ! در کارت ثبت نام شما درج استشما ميتوانيد صرف درهمان واليتى راى بدهيد که 
 

  آيا کارت ثبت نام تان را از انتخابات رياست جمهورى با خود داريد؟
  

چون درزير اسم تان، نام واليت شما درج گرديده . اگر بلى، کارت تان را به دقت معاينه کنيد
  آيا اين همان واليتى است که ميخواهيد در آن راى دهيد؟. است

  
درانتخابات ولسى جرگه وشوراهاى واليتى، شما ميتوانيد صرف بسيارمهم است، چون 

هرگاه شما دريک . درهمان واليتى راى دهيد که درکارت ثبت نام شما درج گرديده است
واليت زندگى ميکنيد وميخواهيد درواليت ديگر راى دهيد، بايد به مراکز ثبت نام براى 

  .ييدانتخابات ولسى جرگه وشورا هاى واليتى مراجعه نما
  

اما به خاطر داشته باشيد که براى راى .  چانس خود را براى ثبت نام دقيق از دست ندهيد
داشتن چندين کارت ثبت نام يک تخطى .  ضرورت داريدصرف به يک کارت ثبت نامدهى 

اگر الزم اسم واليتى که درکارت ثبت نام شما درج گرديده است، تغيردهيد، .  انتخاباتى است
  .  ثبت نام اصلى تان را تسليم نماييد تا آنرا باطل نمايندپس بايد کارت

  
  :چک لست پيام ها

 .شما ميتوانيد صرف درواليتى راى دهيد که درکارت ثبت نام تان درج است 
غرض راى دهى درواليت ديگر به جزء از واليتى که درکارت ثبت نام تان  

سى جرگه وشورا درج گرديده است، بايد به مرکز ثبت نام براى انتخابات ول
 .هاى واليتى مراجعه نموده و دوباره ثبت نام نماييد

 .ثبت نام چندين مرتبه اى يک تخطى انتخاباتى ميباشد 
  
  
  

شما ميتوانيد صرف درواليتى :  به خاطر داشته باشيد-کارت ثبت نام تان را معاينه نماييد
 !راىدهيد که در کارت ثبت نام شما درج است
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  بت نام براى انتخابات ولسى جرگه  بايد به مرکز ثکى 
   مراجعه نمايد؟١٣٨٤وشورا هاى واليتى 

  
  :به خاطر داشته باشيد

 .براى راى دادن درانتخابات ولسى جرگه وشوراهاى واليتى بايد کارت ثبت نام داشته باشيد •
 .کارت ثبت نام تان از انتخابات رياست جمهورى هنوز هم مدار اعتبار است •
 .درواليتى راى دهيد که درکارت ثبت نام تان درج استشما ميتوانيد صرف  •
  
   بايد به مرکز راى دهى برود؟ىک
 : را ندارند جمهورى افغانانى که کارت ثبت نام انتخابات رياست  .١

 .به اين طرف به افغانستان عودت نموده باشيد١٣٨٣اگر شما از ماه اسد  •
زان   ١٨بعد از انتخابات رياست جمهوری         • وده    ١٨، سن  ١٣٨٣ مي ل نم الگی را تکمي  س

 .باشيد
ام              • ات رياست جمهوری ثبت ن رای انتخاب کارت ثبت نام تان را مفقود نموده و يا اصًال ب

 .نکرده باشيد
 

افغانانى که کارت ثبت نام انتخابات رياست جمهوری را داشته باشند، ولی محل سکونت و   .٢
  .ته است، متفاوت باشدرای دهی شان با واليتى که در کارت رای دهی شان تذکر ياف

  
، بايد کارت ١٣٨٤در وقت مراجعه به مراکز ثبت نام برای انتخابات ولسی جرگه و شورا های واليتی 

  .داشتن بيشتر از يک کارت ثبت نام، تخطی انتخاباتی است. های اصلی تان را تسليم کنيد
  

دهى به کارت ثبت نام خود حين رای ! کارت ثبت نام تان را محفوظ نگهداريد: به خاطرداشته باشيد
ا فراموش نکنيد که کارت ثبت نام تان را در روز انتخابات حتمًا با خود به مرکز رای ! ضرورت داريد
  . دهی بياوريد

    
  :  پيام هاچک لست

اگر کارت ثبت نام نداريد بايد حتمًا به مراکز ثبت نام برای انتخابات ولسی جرگه و شورا  
 .يدهای  واليتی مراجعه نماي

اگر شما در محل ديگری سکونت داريد و در واليتی رای ميدهيد که با واليت درج شده در  
بت نام برای انتخابات ولسی جرگه و شورا ثکارت شما تفاوت دارد بايد، حتمًا به مراکز 

 .های واليتی مراجعه نماييد
 ! برای رای دهى به آن ضرورت داريد–کارت ثبت نام خود را محفوظ نگهداريد  

  
 !رای  بدهيد و در بازسازی افغانستان سهم بگيريد

 


