
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، موالنا سعید افغاني : د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

  « غفوری   »نورمحمد    

 میالدی ۳۱۱۲  چمار۱۱   :  د نشر نیټه 

 

 

 تدویر سیمینار

 «نظام انتخاباتی افغانستان و ضرورت تغیر آن»در بارۀ 
 

  
 

نظام انتخاباتی رکن اساسی و محوری نظام های دموکراسی بوده که سایر ارزشهای دموکراتیک در 

کشور به ماحول آن دور میخورد. انتخابات در کشورهای دموکراتیک تعداد کثیری از نخبه گان 

سیاسی و کتله های وسیع مردم را به تحرک میآورد. فعالین سیاسی به پست های مختلف انتخابی 

د کرسی های شوراهای محلی، شوراهای ولسوالی ها، شوراهای ناحیوی، شاروالی ها، شوراهای مانن

والیتی، پارلمان و ریاست جمهوری خویشتن را کاندید مینماید و در بین مردم جامعه به فعالیت 

سیاسی بخاطر جلب آرای شان فعالیت مینمایند. احزاب سیاسی نیز در دوره های انتخابی به فعالیت 

ای سیاسی و اقناعی خویش شدت میدهد و جلسات اعضای خویش و محافل مردمی را به انواع ه

 مختلف سازماندهی مینماید. این فعالیتهای فعالین سیاسی و احزاب برای بدست آوردن آرای مردم،
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تحرک قوی را در بین مردم ایجاد نموده، باعث بیداری، عالقمندی و آگاهی سیاسی افراد جامعه  

و در تشکل ارادۀ عمومی ملی نقش بسزای را بازی مینماید. اهمیت انتخابات از این هم هویدا  گردیده

میگردد که در مورد آن هزارها عنوان مقاالت و صدها جلد کتابهای تحقیقاتی، تحلیلی علمی و 

 معلوماتی به رشتۀ تحریر درآمده است. 

 

ر که یکی از آن هم نظام انتخاباتی جوان در دنیای امروزی صد ها نوع نظامهای انتخاباتی وجود دا

کشور ما میباشد. این نظام انتخاباتی جوان علی الرغم اساسات دموکراتیک دارای خالها، کمبودیها و 

نواقص زیاد میباشد که تغیر و تکمیل آن بخاطر نهادینه شدن و رشد دموکراسی جوان افغانستان 

 ضروری پنداشته میشود.

 

طر توضزززیح نظزززام موجزززود انتخابزززاتی افغانسزززتان ـ محتزززوی قزززانون حززززب ملزززی ترقزززی وطزززن، بخزززا

اساسزززی، نقزززش نحزززوۀ تعزززین حزززوزه هزززای انتخابزززاتی، نوعیزززت و شزززیوه هزززای رای دهزززی، نظزززارت بزززر 

پروسزززززۀ رای دهزززززی و غیزززززره اجززززززای آن و هم نزززززین ضزززززرورت تغیرسیسزززززتم موجزززززود انتخابزززززاتی 

نظزززام »تحزززت عنزززوان  1123 فبزززرواری سزززال 12مطزززابا بزززا  3/21/2332کشورسزززیمینار را بتزززاری  

رای دایززززر نمززززود. در ایززززن سززززیمینار کززززه اعضززززای شززززو« انتخابززززاتی افغانسززززتان و ضززززرورت تغیززززر آن

اجرائیزززه، اعضزززای شزززورای مرکززززی و اعضزززای حززززب ملزززی ترقزززی وطزززن یکجزززا بزززا فعزززالین مسزززتقل 

سیاسزززی و اجتمزززاعی در شزززهر کابزززل اشزززتراک نمزززوده بودنزززد، مزززورد عالقزززۀ همزززۀ اشزززتراک کننزززدگان 

اقززززع گردیززززد و خواهززززان ادامززززۀ بنززززین سززززیمینار هززززا بززززه مقیززززا  هززززای بزززززر  شززززدند. سززززیمینار از و

سززاعت نززه بجززه قبززل از دهززر الززی دوازده بجزززه دوام داشززت. موضززوعات ایززن سززیمینار کززه از طزززر  

کمیسزززیون تبلیزززه و فرهنززز  حززززب ملزززی ترقزززی وطزززن سزززازماندهی شزززده بزززود، توسززز  محتزززرم معزززاون 

اد اسزززبا پوهنتزززون کابزززل، عضزززو اکزززادمی علزززوم افغانسزززتان و سزززرمحقا عبدال زززمد عزیززززی، اسزززت

 عضو شورای اجرائیۀ حزب ملی ترقی وطن تهیه و به حاضرین پیشکش گردید. 
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