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الیکسي د ملي دموکراتیک انستیتوت سیاسي روزونکو هریو کن پاین، کیټ هیډ او شیال اُوکونیل د روسي کارپوهانو 

د تیاري په مهال، د کال د  ټولټاکنو  ۵۹۹۱د روسې د شورا د مجلس د شوستوف او اُولګ نیکیشنکوف سره یوځاي 

د ملي دموکراتیک انستیتوت د مسکو دفتر په کتابتون ک الرښود ولیکل. نوموړی الرښود ن جوړولو استراتیژټولټاکنو د پال

 کې ترټولو مشهوره خپرونه بلل کیده او د کلونو راهیسې په بې شمارو مبارزو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. 

ت او د وخت د غوښتنو سره مو سم بدلون بیا وکواصلي الرښود  ما او الیکس ګریګوریفکال په لومړیو کې  ۵۹۹۱د 

بدلون هم د روسې د شورا د مجلس تر راتلونکي ټولټاکنو پورې به نور پکښې راووست او هغه مهال مونږ پوهیدو چې 

الرښود، د ټولټاکنو د  د سیاسي مبارزې د پالن جوړونېیې اوس  دغه دریمه ګڼه .پکښې راولو اوکره کتنه به یې وکړو

 . په نوم یادیږيګام په ګام الرښود  ګټلو لپاره یو

لکه څرنګه چې دا الرښود  د تیرو ګڼو سره یوځاي هغه نظرونه سره یوځاي کوي کوم چې د ملي دموکراتیک انستیتوت 

ما د ي اتحاد په هیوادونو کې په کار وړي. وپه روسیه او د پخواني شورکال راهیسې  ۵۹۹۱روزونکي او سالکاران یې د 

دونو د جوړښتونو نمونې له ځانه سره ساتلي او د دغه الرښود په راغونډولو کې  د الرښوونې لپاره ورته پخوانیو الرښو

او یو لړ کاري پاڼې مې  لومات ته پکښې اړتیا ده، غځولي دهچې ګمان کیده زیات مع سیمو لمنما د هغو مراجعه کوم. 

په پاي کې باید ووایم چې ددغه الرښود ځینې  کړي.ورزیاتې کړي ترڅو د پالن جوړونې په پروسې که راسره مرسته و

چې نوموړی الرښود په  پدې موخهدا چې ځانګړو ټولټاکنو ته اشاره شوې وه، مې حذف کړې  په کومو کې هغه برخې 

هغه څه چې تاسو به یې په دې الرښود کې ترالسه کړی هغه پورې تړاو پیدا نکړي.  ونوهیوادکومو ځانګړو ټولټاکنو او یا 

 نسټیز اصول دي چې په هر ډول مبارزو او ټولټاکنو کې ورڅخه کار اخیستل کیداي شي. ب

په تیرو  مرستهاو د ستاینې وړ مهمه ترټولو ډیره ډیرو نورو کسانو د همکاریو څخه پرته شونې نه وه.  الرښود بیاکتنه د  د

ؤ.  ملګری بل څوک نه ؤ او نه مې غوښتیه ښه هغ ترماته وشوه.  راسره جانیل کوزینو لخوا دوؤ کلونو کې په مسکو کې د

 الياوسني کارکونکو هریو، الیکس ګریګوریف، ریمونډ سانټګ، ډیما والینټي،  کو کې د ملي دموکراتیک انستیتوتپه مس

دغه الرښود کې یې له ما سره مرسته کړې او د پام وړ په الیف او ویټالي چاروشین څخه ډیره مننه کوم چې په روزنه او 

په پاي کې مونږ د روزنې ټول کارکوونکي پدې پوهیږو چې زمونږ حیرانونکي مالتړي  لومات یې راکړي دي.مع

ارکونکي هریو اوګال بیرسالوسکایا، اندري موسن، رینات سابیروف او لینا زیبینا هغه څوک دي چې مونږ سره یې ک

 دي.  همکارۍ کړېوړ  ستاینېترټولو ډیره او د 

یت په ، زه یې مسؤلترسترګو شيد ووایم چې که چیرې پدې الرښود کې کومه تیروتنه او یا ګونګ ټکي په پوره ډاډ سره بای

پدې وروستیو کې ما د ارزونې لپاره د ارزیابۍ یوه پاڼه ورزیاته کړه ترڅو په مسکو کې د ملي دموکراتیک . غاړه لرم

نه او معلومات به ددغه الرښود د راتلونکو ګڼو په ستاسو ځوابو ؤ او څه نه ؤ.چې څه د کار وړ  وپوهیږيانستیتوت پدې 

   ښه کیدلو کې مرسته وکړي او د هرچا لپاره به ګټور پریوځي. 

 )ج( براین اُوډې     

 مسکو، روسیه     
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 د عربي ژباړې سریزه

الرښود، په عربي ژبه ډیر خوښ یم چې د سیاسي مبارزې د پالن جوړونې الرښود: د ټولټاکنو د ګټلو لپاره یو ګام په ګام 

 هم ژباړل شوی دی. 

د کاندیدانو سره په پارلماني  چېپه روسیه کې ددې لپاره رامنځ ته شو کې  ۵۹۹۹دا الرښود د لومړي ځل لپاره په کال 

د امریکا په متحده ایاالتو کې د مبارزو د  څخه دغه الرښودله له همغه وخته راپدې خوا زه مبارزو کې مرسته وکړي. 

، یمن او مراکش کې د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د روسیه، د قفقاز هیوادونو، اوکراین، کوسوؤپه  لپاره اوجوړلو د پالن 

یا کاندید له  هر سیاسي ګوند اونورو روزونکو له دې الرښود څخه په نورو هیوادونو کې کار اخیستی دی. روزنې لپاره، ګټه اخلم. 

 چې وي، کار اخیستالي شي. هر چیرې ۍ لپارهپه موخه، د هرې څوکمبارزې  سیاسي دغه الرښود څخه د

د سیاسي مبارزې د پالن جوړونې الرښود ټول هغه بنسټیز اصول تر څیړنې الندې نیسي کوم چې هرومرو په ټوله نړۍ کې په هره 

پراختیا، د رایې ورکونکو سره د پیغام د موخې ترالسه کول، نیزه مبارزه کې په کار وړل کیږي: څیړنه، د موخې څرګندونه، ټاک

  دغه بنسټیز اصول د فزیک د فارمولونو په څیر دي چې په هر ځاي کې تطبیق کیږي. اړیکې او د مبارزې تنظیمول. 

مونږ ته ډیر په زړه پورې هغه  .سره سمون ورکړیخپل ځانګړي مذهب، کلتور او مبارزو ته له اصولو بنسټیزو باید تاسو هم دغو 

نفوذ یمه خپلې ځانګړې بیلونکې نښې لري چې په سیاست کې هر کلتور، هیواد او سراشي او  کې نورو سره په توپیرڅه دي چې له 

هره مبارزه بې سارې وي نو باید سیمې، رایې ورکونکو، کاندیدانو او د ټاکنو ځانګړیتوبونو ته په کتو د مبارزې لپاره یو بې لري. 

تاسو سره د یوې اړینې څیړنې په ترسره کولو کې همکاري وکړي چې نوموړې څیړنه به دا الرښود به له  ساری پالن هم ولري.

 ټاکلو رایې ورکونکو ډلو ته یو هڅونکی پیغام ورسوي.

په  یراسزمحمد  کې مراکشاو په  الحارثیر او فواد ی، مراد ظفحاتم بامهریز عربي ګڼه په یمن کې زمونږ د همکارانودغه الرښود د

د هغوي د زغم په مټ ما د عربي نړۍ په اړوند خورا ډیر څه زده کړل چې تردې مخکښې د امکان وړ وګرځید.  زیار او همکاریو

 چې د سیاسي مبارزو تدریس مې کاوه دومره نه پوهیدم. 

زه ډیره که چیرې پدې الرښود کې کومه تیروتنه او یا ګونګ ټکي ترسترګو شي، زه یې په ټینګه مسؤلیت په غاړه اخلم. 

یو ئ . نو مهرباني وکړئلرم چې پدې وپوهیږم چې تاسو له دې الرښود څخه په خپلو مبارزو کې څه ډول کار اخل مینه

 ئ. او خپلې کیسې راته بیان کړBrian@jboday.info ئ یاددښت راواستو

 )ج( براین اُوډې         

 ۱۰۰۲ي جوال 11، جمعه        

 مراکش              
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(Appendix E: Drawing Contrast with Your  کول تهځرامن ریسره د توپ االنوید خپلو س: مهی"هـ" ضمد 

Opponents) ........................................................................................................................ 13 

 11 ................... (Appendix F: Aample Campaign Forms) ېفورم يینمونه  ېرز: د مبامهیضم "و"د 

 91 ......................................................................... مبارزو د پالن نمونه کویژی: د استراتمهیضم " ز "د 

 111 ..................................................................................... (Evaluation Form) فورمه ۍابید ارز

 111 ...................................................... د مسکو کتابتون -ېک توتیانست کیپه ملي دموکرات ېخپرون ېنور

 (Introduction)  هـدنــژنــــپی
شي چې  شي او کیداي رامنځ تهاوسه تر ټاکنو پورې به ډیر څه  له. ي شيالکید سیاسي مبارزه یوه په زړه پورې تجربه

او په ډیرو  تاسو د راتلونکې لپاره د ډیر کم پالن جوړونې په ترڅ کې د ډیرو  لوړو او زورو په وړاندې ښه چمتو شی

چمتووالي کې  لپاره په راتلونکې دتاسو سره  دددې لپاره ترتیب شوی ترڅو دا الرښود حاالتو کې وضعه کنترول کړی. 

  مرسته وکړي.

د ګټلو او بایللو فکتور  سترپه ډیرو حاالتو کې ترټولو نو ، یو مهم فکتور دی په هره مبارزه کې دا لید لکه څرنګه چې

 ترمنځ توپیر دی چې مبارزه هم د همدې موخې لپاره ترسره کیږي. 

 ترسترګوپر بنسټ یې د بریا چانس نه  پاتېوالي مینځنيخپلو ټاکنو په ورځ د د چې  شتون لريدرې ډوله سیاسي مبارزې 

 کیږي. 

اوهیڅ  کوم ښکاره نظر هم ونه لري ترڅو  هڅونکی پیغام و نه لريډول لومړۍ هغه مبارزه ده چې رایې ورکونکو ته کوم 

د الرښوونې کمښت وي او وضعیت پدې ډول مبارزه کې د لومړي سر څخه د هغه په واسطه رایې ورکونکي وهڅیږي. 

 ال هم خرابیږي. یې 

د رایې ورکونکو لپاره یو ښکاره پیغام او جوت نظر ولري مګر مخکښې له مخکښې کوم پالن دوهم هغه مبارزه ده چې 

دا ډول کوي.  ډول ګامونه پورته ونه لري چې د اوس څخه د ټاکنو تر مودې پورې به د رایې ورکونکو د هڅونې لپاره څه

چې دا ډول وروړاندې کیږي.  ټولټاکنو ورځې ته بې له کومې موخېورکوي او د  مبارزه وخت، شتمني او خلک له السه

او ددې پرځاي چې  مبارزه معمواْل د ورځنیو پیښو، د مخالفو د مبارزو د کړنو او د رسنیو د خپرونو په الس ګډوډیږي

 خپلې اجندا ته پراختیا ورکړي، په بهرنیو غبرګونونو باندې خپل وخت ضایع کوي. 

هم د رایې ورکونکو لپاره هڅونکی پیغام ولري او هم  چې ه ده م ډول مبارزه چې وروستی ډول دی هغه مبارزاو دری

پالن په پلي کولو کې پاتې راشي او د ګټلو لپاره  د خپلورځې لپاره پالن هم ولري مګر  د جوت نظر او همدارنګه د ټاکنو

تې مبارزه ده او بهانې کوي چې غواړي ولې هغې موخې ته نه دا ډول مبارزه یوه بیرته پاورځ تربلې کوښښ ونه کړي. 

 ې کې د بایللو عذرونه وړاندې کوي. رسیږي او په پا

، یو هڅونکی رایې ورکونکي په نښه کړي په تیرولو سرهیو څه وخت د ترټولو ښه ګټونکې سیاسي مبارزه هغه ده چې 

ولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي او د رایې ورکونکو سره پالن جوړ کړي او د نوموړي پالن په پلي ک مناسب پیغام او

 اړیکې ونیسي. 

ورته ګامونو په  دترڅو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره مرسته وکړي چې  وده ورکول شوې ددې لپارهته الرښود  دغه

په ټولې مرحلې باندې  ی ترڅوتاسو باید یو ځل ټول الرښود ولولکړي.  ګټونکېمبارزې همدغسې  خپلېپورته کولو سره 

پاڼې کاري ټولې ، ټولو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړی او ئبیا باید نوموړی الرښود ګام په ګام ولولپوهاوی ترالسه کړی. 

 . ئپه ښه توګه د مبارزې د پالن لیکل پیل کړ ئتاسو کوالي ش ترتیبپه همدې ئ. )ورک شیټ( ډکې کړ

او هغه استراتیژي او  په پام کې نیسيټول سیاسي اړخونه  د پالن په څیرد یوې مبارزې لیکلی پالن د کور جوړنې 

دغه مبارزوي پالن ته د رغونې د پالن په څیر د وي بیانوي.  ېچې د ټولټاکنو ورځې ته د رسیدلو لپاره اړینسرچینې 

تاسو باید معلومه شي. . ددې طرحې په وړاندې د پرمختیا اندازه وشيمراجعه  باید کې ترڅکومې پوښتنې یا ستونزې په 
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، ډیر مواد، وخت او پیسې به مو له ئډیرې تیروتنې به وکړ مګر ئ د یو پالن څخه بغیر هم یو کور جوړ کړ ئکوالي ش

داسې ګڼل هم، نو سیاسي مبارزه هم د یوه لیکلي پالن څخه پرته ئو څخه به یې هم ډاډمن نه اوسیږاو له پایلئ السه ورکړ

 کیږي. 

وي چې د ټولټاکنو په هرې مبارزې کې ورڅخه  بې سارې وي نو یواځې یو څو بنسټیز اصول همبارز لکه څرنګه چې هره

نو دا الرښود ددې لپاره جوړ شوی ترڅو د ټولټاکنو په مبارزو کې د نوموړو بنسټیزو اصولو په پلي کار اخیستل کیږي. 

 وکړي. کولو کې له تاسو سره همکاري 

په ټولو مبارزو کې باید د رایې ورکونکو لپاره هڅونکی پیغام وي. دا د نه ډیر ساده وي. د هرې ټولټاکنې د مبارزې بنسټو

، نوموړې پیغام د اړوند ئیو سم پیغام پیدا کړ –پروسه ده یوه د افهام او تفهیم سیاسي مبارزه دی.  "زرین اصل"سیاست 

 ئ. ر کړااو همغه پیغام بیا بیا تکر ئرایې ورکونکو ډلې ته وټاک

په پروسه کې ده.  ستونزمنهډیره  ته لویوپرمخ بد یوه اصل نظر ه مرغه د پالن جوړونې رښتونې پروسه په ساده ډول له بد

ګام په ګام پروسې په شان مبارزه  د یو ډیر څه شته چې باید په پام کې ونیول شي. دا الرښوود ددې لپاره جوړ شوی ترڅو 

 چې په نوموړو ګامونو کې الندیني ټکي شامل دي:  ته وده ورکړي.ي او د مبارزې لپاره یو لیکلی پالن ځپرمخ بو

 مبارزې ته د چمتوالي په موخه اړینه څیړنه ترسره کول. ..۵

 د ګټلو لپاره څو رایو ته اړتیا ده.د مبارزې لپاره یو استراتیژیکي هدف ټاکل ترڅو وپوهیږي چې  ..۱

 د رایې ورکوونکو تحلیل او په نښه کول. ..۲

 ارزې پیغام جوړول.د مب ..۴

 د رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو پالن جوړول. ..۱

 د نوموړي پالن پلي کول.  ..۶

تاسو ته دا . ورکوينه ، ځواب ېو ته چې ستاسو مبارزې به ورسره الس او ګریوان وزدغه الرښود ستاسو ټولو هغو ستون

مالتړي به څوک وي. تاسو احتمالي درته ویالي چې ستاسو نشي  داتاسو د مبارزې پیغام باید څه وي. نه شي ویالي چې س

هغه مګر تاسو ته کومه وي.  ې ورکونکو سره د اړیکو غوره الرد رایستاسو په سیمه کې به نشي ویالي چې  هم ته دا

 په یوه نیغه او میتودیکه توګه مرستهپه مهال د پروسې پوښتنې درپه ګوته کوي کومې چې تاسو سره د پالن جوړونې 

 کوالي شي. 

د مبارزې مسؤل او نور کلیدي سالکاران باید د پالن جوړونې یو استراتیژیکي ناسته ترسره کړي  او له همدې کبله کاندید

ونې ناسته باید په پایله استراتیژیکي پالن جوړ د ستاسو. تعقیب کړيسره  ه نوموړې ناستې کې دغه الرښود په ټینګهاو پ

په "زیاتره وخت سیاستواالن داسې باور لري چې هغوي د خپل بریالیتوب تګالره ولري.  هم کې د مبارزې یو لیکلی پالن

وخت کاندید او د  ډیری او بې لې کومې موخې سرګردانه ګرځي.هغوي هیڅ تګالره نلري په حقیقت کې مګر . "یاد لري

 يپه اصل کې د هغوي چې وروسته څرګندیږمبارزې مسؤل داسې ګمان کوي چې ګواکې هغوي یوه تګالره لري، مګر 

کاندید، د مبارزې مسؤل که چیرې د مبارزې یو داسې لیکلی پالن وي چې په هغه باندې  . بدلې ويپه پوره ډول  تګالرې

که چیرې یو  –قاعده ډیره ساده ده ستونزې رامنځ ته نشي.  داسېاو نور پاتې کلیدي سالکاران موافق وي، نو هیڅکله به 

 پالن نه بلل کیږي.  ،پالن لیکل شوی نه وي

هر پالن د پلي کیدلو په اندازه اهمیت . ئی پالن په منظم ډول تعقیب کړلنو باید همغه لیک ئیو لیکلی پالن ولر تاسو کله چې

په احتیاط سره په پام کې  د بدلون وړ وي، مګر نوموړي بدلونونه باید د غوښتنوسره سملري. ټولې مبارزې باید د وخت 

  بیا ورسره یوځاي شي.  وتلل شي اوپه وړاندې  او د پالن د تګالرې صلي څیړنېاو د ا ونیول شي

د رایې وروکونکو ده.  هم یوه غټه السته راوړنه سیاسي مبارزه یوه ډیره سخته تجربه ده، که په صحیح توګه ترسره شي نو

د مبارزې د افاتو څخه ډکه تجربه ده. مک د سیاسي مبارزه یوه خوښونکې او. نلريد باور ترالسه کول کوم چل یا لنډه الر 

عمومي حاالتو ته وده ستایل شوي یاست، ترڅو تاسو ته وخت او مهارت درکړي چې  کارکونکو په وړاندې تاسو باید

او خپل ځان  ئټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کو خپل وخت او وړتیاداچې تاسو  ئ.واچوکار ولسواکي په او ئ ورکړ
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اځې خپلې ټولنې ته خدمت کول نه ل یوید. ستاسو کاندیدشي باید د کاندیدانو لخوا وستایل  خوځښت کاندیدوی، ستاسو دغه

 . یستل هم ديونډه اخکې پروسې په د ټولواکۍ بلکې په عمومي توګه 

 ښې چارې

      (Step One: Research)                               لومړی ګام: څیړنه

څرنګه چې په هره مبارزه کې ځانګړي بنسټیز اصول پلي کیږي، نو له همدې  لکه رې وي. مختلفه او بې سا ههره مبارز

ې په ځینو ز. د نژدې هرې مبارئپوهاوی ولر هروانه ده، پور پکښې چې ستاسو مبارزه د هغو شرایطوکبله تاسو باید 

لومړی " ".ئپه پام کې نه نیستاسو زمونږ ځانګړی حالت "یا  "دا خو دلته توپیر لري"خلک وایي چې بعضې برخو کې 

 .ئد هرې مبارزې توپیرونه او ځانګړیتوبونه په پام کې نیساو ئ تاسو پیل کو هغه نقطه ده له کومه چې "څیړنه :ګام

 ئ. ې موخې څرګندې کړستاسو لپاره موقع ده چې تاسو په حقیقت کې خپل همدلته

 به سي لید د یوې حقیقي ارزونې څخه پیل شي کوم ته چېد هغه سیاپه لومړي ګام کې باید  ګټونکې تګالرې ودهیوې د 

دا یو څرګند حقیقت دی چې تاسو به هیڅکله د خپلې سیمې، مخالف لوري او رایې ورکونکو په اړوند  تاسو کاندید یاست.

ه او لومړیتوبونه په ښه توګئ پوره معلومات ونلري، مګر که تاسو کوښښ وکړی، خپل وخت په سمه توګه په کار واچو

ې په جوړولو او راتلونکې هغه معلومات چې تاسو ته د یوې ښې تګالرچې ئ ، نو تاسو به په دې وتوانیږئترتیب کړ

ددې لپاره چې د مبارزې پالن په ښه توګه ولیکو نو یو لړ عوامل دي چې ئ. ي لپاره پکار دي، راټول کړتیارد ته مبارزې 

 باید په په پوره ډول ځان ورباندې وپوهوؤ: 

 ؟قاعدې یې څه ديڅه ډول دي او ټولټاکنې   ..۵

 څه دي؟ ځانګړیتوبونه د سیمې ..۱

 د رایې ورکوونکو ځانګړیتوبونه څه دي؟  ..۲

 په تیرو ټولټاکنو کې څه رامنځ ته شوي دي؟  ..۴

 ټولټاکنې اغیزمنې کوي؟اساسي فکتورونه دغه کوم   ..۱

 قوي او ضعیف اړخونه څه دي؟ستاسو د کاندید   ..۶

 رقیبانو قوي او ضعیف اړخونه څه دي؟ موجودود ټولو   ..۷

په ضمیمه کې ښودل  "ب")لکه څرنګه چې الندې او د  ئهم جوړوالي ش پوښتنې ېډیر ېنور هریو ټکو څخه له دغو

. په ځینې مګر ځینې نور به مو یو څه څیړنې ته اړتیا ولريئ (. تاسو به ځینې پوښتنو ته فوراً ځوابونه پیدا کړيد يشو

، مګر دې ډول هڅې ته ئډیر په غور او له پوهې څخه ډک فکر ته اړتیا ولر د ځواب د پیداکولو لپاره حاالتو کې تاسو باید

 چې بله چاره مو نه وي.  ئکړتاسو هغه وخت مخه  باید

ونه پیدا د مبارزې ټیم ته پکار ده چې یو څه وخت ځانګړی کړي او څیړنه وکړي ترڅو د امکان تر پولې پوښتنو ته ځواب

نو په   .ئته ځانګړې دندې ورپغاړه کړهرې برخې  ئنو کوالي ش ئکه تاسو یو لوي د باور وړ د مبارزې ټیم ولرکړي. 

خپلې السته راوړنې د مبارزې هغه مسؤل ته وړاندې کوي کوم غړي چې په مختلفو دندو ګمارل شوي ټول دټیم پاې کې به 

 لري.  پالن جوړول په غاړه نهایي د مبارزې دچې 

تاسو به هروخت پدې ئ. تاسو باید یواځې او یا د ټیم په شکل څیړنه ترسره کړد وخت کموالي ته په پام کې نیولو سره 

دا به ستاسو د هغه معلومات پکار اچول وځنډوي کوم مو چې له مخکې څخه مګر ئ چې ډیر معلومات راټول کړئ وتوانیږ

 کې لرلو.  په مهال د تګالرې جوړولو
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په ځینې حاالتو کې یا فوکس ګروپ ته په کتو  نظرسنجونې لمي میتودونو لکه سیاسي عد راټولو ماتو د معلو

نوموړې سرچینې ایا  اوئ چې کومو سرچینو ته الس رسی لرئ کړ څرګندهتاسو باید دا څیړنه ډیره ګټوره وي. دا ډول 

سیالیو کی دومره لګښت کیږي لکه څومره چې  وپه سیمېز کله ناکله،ارزښت لري که نه.  لګولوستاسو د وخت او پیسو د 

په لویو مبارزو کې چې په زرګونو ډالره  په ټولې مبارزې کې کیږي، نو له همدې کبله باید له نظره وغورځول شي.

رڅو پدې یوه برخه ولګوي، ت لږترلږه د نوموړي لګښت کیږي، نو تاسو ته پکار ده چې لګول لګښتونه یواځې په اعالنونو

 څومره اغېز لري.  اعالنونو پیغام  چې د ئپوه ش

ضمیمه ددغو پوښتنو یو مشرح لست وړاندې کوي. نو تاسو ته پکار ده چې ټولو دغو پوښتنو ته په ډیر غور سره  "ب"د 

کې په کار نشي، دغه ټول لست ددې لپاره جوړ  ۍتاسو په سیالکیداي شي چې یو څو ځانګړې پوښتنې سئ. ځوابونه ورکړ

تګالرې په جوړولو کې  روښانه یوېپه هرهغه څه باندې فکر وکړی کومو ته چې د سو دې ته اړ کړي چې شوی ترڅو تا

   .اړتیا لیدل کیږي

 (Elections Rules) د ټولټاکنې قاعدې

چې ئ کومو ته چې تاسو ځان کاندیدوی او دا باید څرګند کړ ترهرڅه دمخه دا اړینه ده چې د هغو ټولټاکنو ډول څرګند شي

کومې څوکۍ ته چې تاسو معلوماتو والړه ده. د بنسټیزې تګالرې زیاته برخه په همدغو لټاکنو قاعدې به څه ډول وي. د ټو

؟ ایا تاسو د سیالۍ د ګټلو لپاره د رایو والړ یاست، ایا هغه په مجریه ځواک پورې تړاؤ لري او یا په مقننه ځواک پورې

باید حتماً ګڼ شمیر  تاسو ؟به شتون لريټولټاکنې  مرحلې ۍد وروست ایا ته؟ او که مطلق اکثریتئ نسبي اکثریت ته اړتیا لر

نون پوه څخه او یا قاد خپل سیاسي ګوند  ئکوالي شاو که چیرې پکښې کوم څه ستونزمن وي نو بیا تاسو  ئقوانین وڅیړ

لو د وروستۍ ټاکل شوې د کار د ترسره کودداښت کې درته حل او روښانه کړي. وپوښتی ترڅو ستاسې ستونزې په یو یا

 کوالي شي ستاسو مبارزه د پیل څخه مخکې پاي ته ورسوي. نیټې څخه اوښتل یا د قانون د ځینو برخو څخه سرغړونه 

  (The District) یمهـــسي انتخابات

ه معلومات د سیمې او رایې ورکوونکو په اړه دومرچې  معلوم کړل نو بیا تاسو ته پکار دهکله چې تاسو د ټولټاکنې اصول 

د مبارزې لپاره  والی لري؟لویچې تاسو ځان کاندیدوی څومره  سیمې لپاره هغېراټول کړې څومره چې امکان لري. د 

تاسو او رایې ورکوونکي به د حمل النقل څه ډول وسایلو ته تاسو باید څه ډول جغرافیایي موقیعت تر پوښښ الندې راولی؟ 

  د وګړو شمیر څه ډول بدلون موندلی دی؟ په دې وروستیو کې د سیمې؟ ئاړتیا ولر

په سیمه کې مهم سیاسي لوبغاړي ئ. په اړه پوره معلومات ولر باید د هغهئ به عملیات کوپه هغه سیاسي ډګر کې چې تاسو 

په  په سیمه کې هغه ټولنیز او سوداګریز رهبران چېپه سیمه کې ګڼ شمیر سیاسي لوبډلې څومره قوي دي؟ څوک دي؟ 

رالسه کول په مبارزې کې خورا په ټولنه کې د یو نفوذ لرونکي رهبر مالتړ ت، څوک دي؟ لرالي شينفوذ  مبارزې کې

  رامنځته کوي. وېاسانتیا ډیرې

چې رایې ورکوونکي خپل معلومات له کومې لیارې ترالسه کوي. سیمېزې رسنۍ څه ډول  ئتاسو باید پدې هم پوه ش

ټولټاکنې به څرنګه ترپوښښ الندې روستی ټاکلی وخت یې څه دی؟ رپوټ ورکونکي څوک دي او وخپرونې لري؟ 

ددې لپاره چې د مطبوعاتو ټولییزې تګالرې ته  ګڼ شمیر کاندیدانو په اړوند د مطبوعاتو نظر څه دی؟ د راوستل شي او

 وده ورکړو نو باید د رسنیو په اړه ډیر زیات معلومات ولرو. 

 (The Voters) رایې ورکوونکي

دا داسې یو بنسټ دی چې تاسو به یې  بیلونکو ډلو وویشی.په خپله اړوند سیمه کې رایې ورکوونکي په مختلفو  تاسو باید

 .ئپه مهال ورڅخه کار واخل ته د ودې ورکولو وروسته د ځانګړو رایې ورکونکو د نښه کولو تګالرې

او یا د ټولو  رزه د رایې ورکونکي دوسیېآیا مبا .ئالندې ځینې هغه پوښتنې دي چې کیداي شي تاسو یې په پام کې ونیس

د رایې  ؟موجود دیډول مالتړ د مختلفو سیاسي ګوندونو لپاره څه رایې ورکونکو لست ته الس رسی لري؟ احتمالي 

توکمیز او  مسلکونو، څه دي او کچې زده کړې د مثال په توګه، د عایداتو اوجوړښت څه ډول دی؟  ېورکونکو د سرشمیرن
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جغرافیایي ویش څه د رایې ورکونکو او بار او لوبې کوي؟  خلک چیرې کار   عمر، جنس او داسې نور؟مذهبي شالید، 

آیا رایې ورکونکي په ګډو څومره او یا څوفیصده خلک په ښارونو، کلیوالو سیمو او کلو کې استوګن دي؟ ډول دی؟ 

چې تاسو یې د هڅولو  رایې ورکونکيو هغه تاسو به څرنګه خپل مالتړي اکورونو کې اوسیږي او که په پارتمانونو کې؟ 

 ؟ ئ، بیان کړئهیله لر

امکان لري چې هغه رایې ورکونکي چې یو شان ځانګړیتوبونه لري، یوشان ګټې هم ولري او په برابر ډول رایې هم 

ندې به د ځوانې میسره به ډیره عالقه لري او له بل پلوه  د پیسو لویان به د ښوونځیو سره لږه او د تقاعدۍورکړي. 

د دې لپاره چې دا جوته کړې چې په سیمه کې څومره د پیسو سره لږه عالقه ولري.  يښوونځیو سره ډیره عالقه او د تقاعد

چې د  ئم په داسې ګروپونو سره په نښه کړوي چې خپل پیغاځوانې میندې موجودې دي، نو ښه به دا  لویان او څومره

 لپاه غوره وي.  ستاسو د بریالیتوب 

 (Past Elections)ټولټاکنې  ېتېر

په دغې ئ. ګټه پورته کړمعلوماتو څخه  د مخکښینیو ټولټاکنو راتلونکو ټولټاکنو لپاره د د ئکوالي شډیری وخت تاسو 

په تیرو ټاکنو کې د همدا ډول پایلې یې څرنګه وې؟ سیمې کې د همدغې څوکۍ لپاره په تیرو ټولټاکنو کې څوک کاندید ؤ او 

د همدې ډول معلوماتو په مټ تاسو د ګټلو لپاره څومره رایو ته اړتیا وه؟  څومره رایې ورکونکو ګډون کړی ؤ؟لپاره ټاکنو 

د ورته شالید او پیغام لرونکي . ئوړاند وینه  وکړ د اندازې چې په ټاکنو کې د ګډون کونکو د شمیر او مالتړ ئکوالي ش

معلومات به بیا هغه مهال تاسو ته پکار شي چې کله تاسو ته معلومه داډول ه تیرو ټاکنو کې څومره اغیزمن ؤ؟ کاندیدان پ

 شي چې کوم معلومات د هغو لپاره ګټور ؤ او باید څه وشي ترڅو د هغو د کړنو څخه بهتره کړنې ترسره شي. 

 (This Election) ټاکنې اوسنۍ

لې چې ئلکه ګڼ شمېر مس ،باندې بداغیز لري ې په راتلونکو ټاکنوچ ئتاسو باید هغه فکتورونه په پام کې ونیس وروسته بیا

رایې ورکونکي اندیښمن کوي او نورې سیاسي مبارزې چې په سیمه کې ترسره کیږي. رایې ورکوونکو ته کوم ډول سیمه 

د رایې ورکولو مرکزونو ته لې اړینې دي؟ څه به ددې سبب شي چې رایې ورکوونکي وهڅوي ترڅو ئیا ملي مسایزې 

 ؟ئایې ورکونکي وضعیت به څه ډول بیان کړد ر مراجعه وکړي؟

آیا په نورو سیالیو کې به کاندیدان تاسو سره یږي؟ ترسره کنورې کومې سیالۍ به د رایې ورکولو په همغه پاڼه باندې 

ایا دا زمینه مساعده ده چې د نورو مبارزو سره یوځاي په  مرسته وکړي او که به ستاسو مبارزې ته زیان درورسوي؟

ستاسو د ګوند او نورو ستاسو اړیکه د  ز ولري؟ېمبارزې به په ټاکنو باندې څه اغنورې ره کار وشي؟ همکارۍ س

تکمیلونکی  د نورو د پیغامونو مبارزې پیغام بایدستاسو د ستاسو تګالره زیانمنوي. کې  کاندیدانو سره د ټاکنو په همغه لست

 په تناقض کې نه وي. لږترلږه د نورو له پیغامونه سره که نه نو باید وي او 

  (Our Candidate) زمونږ کاندید

د استراتیژیک پالن د جوړونې په مهال تاسو باید په پوره صداقت او ستاسو په ټاکنو کې ترټولو مهم فکتور کاندید دی. 

 ل کاندیدخپ . ددې تمرین څخه وروسته، تاسو باید ئاو قوي ټکو باندې قضاوت وکړ کمزورو په  امانت سره د خپل کاندید

تاسو چې څوک د نوؤ نظریو لرونکی بولی کیداي شي چې ستاسو مخالف یې بې ئ. وګور هم د خپل مخالف له لید څخه ته

 تجربې وبولي. 

، د بېلګې په توګه: د کاندید ماشومتوب، زده ئچې خپله ارزونه په مختلفو برخو وویش ئاحتمال لري چې تاسو پدې اند ش

 څوکۍ.  يې سیاساو تېر، کورنۍ، شالیدکړې، کاري 

 ټکو په پیداکولو سره  کمزورود او قوي خواوې یې باید په هرحال کې وکتل شي.  کمزورې

کوټلي  مخکې له مخکې شي په ښه توګه برابره شي او په مبارزه کې د راتلونکو ستونزو په وړاندې به کیداي مبارزه

لوري یې  سیالاو کله چې  پخوانیو تیروتنو ته یې پام نه دی کړی ډیرو کاندیدانو ټاکنې بایللي ځکه چې دګامونه پورته شي. 

 شرم احساس یې کړی دی.  د ښکاره کړی ډیر انځورد تیروتنو د هغوي 
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  (Viable Opponents) سیاالن پیاوړي

رته دې پسې رښتونی ګام دادی چې په سیال لوري باندې وقوت او ضعف معلوم کړ نو پکله چې تاسو یو ځل د خپل کاندید 

اړوند په  وفادارۍرایې ورکوونکو د د نو بیا تاسو ته پکار دی چې ئ که چیرې تاسو زیات سیاالن لرپروسه پلي کړل شي. 

خپله ارزونه په مختلفو  ئ. نو یوځل بیا تاسو کوالي شئد راجذبولو هڅه یې وکړ او ئکړپه نښه  نسیاال ترټولو پیاوړي

 ئ. م کړقوي او ضعیف ټکي یې معلواو  ئبرخو وویش

ترڅو  ئولراړتیا  ته څیړنو تاسوس احتمال لري چې په خپل اړوند هیڅ معلومات نه وي. به ستاسو د مخالف لوري سره

 ته یې درکړي. ستاسو کاندیدسیال ته رایې ورنکړي بلکې  خپلچې ئ رایې ورکوونکو ته داسې دلیلونه وړاندې کړ

د هغوي د سیاالنو مبارزو ته ډیر د یو سپکاوي په توګه ګوري چې ته  مبارزې د مخالفو لورو څیړنوډېر ځلې کاندیدان او 

هغه ګڼ شمیر رویې دي چې د هغو په واسطه  ئچې تاسو څه وینکیداي شي داسې پیښې وشي مګر ډیر ځلې زیان رسوي. 

طریقې  له دغې ئنو کله چې تاسو پیغام جوړورایې ورکونی هڅیږي ترڅو تاسو او یا ستاسو مخالف ته رایې ورکړي.

مګر دا ئ. او همدارنګه د سیال لوري ترمنځ توپیر وکړ مبارزې د خپل کاندید او د ترڅو ئکار اخیستالي شتاسو  څخه

 پروسه د نوموړي توپیر د رامنځته کیدلو بنسټ دی. 

ره یوه بله ستره تیروتنه چې مبارزې یې هروخت ترسره کوي دا ده چې هغوي هیڅکله نه غواړي چې منفي مبارزه ترس

د مخالفې ډلې په د وخت په لګولو او  سره کول دواړه دوه مختلف شیان دي،د خپل سیال څیړل او د منفي مبارزو ترکړي. 

اړه څیړنه چې یو ستونزمن کار دی، ستاسو توان د مخالف لوري د خبرو په وړاندې ختموي او د ستاسو ترمنځ د توپیر 

 موقع له ستونزو سره مخ کوي. 

تاسو باید د اسنادو د  :ئډیر منظم واوس نو تاسو باید خورائ اسو د خپل مخالف لوري څیړنې راټولولکه څرنګه چې ت

سرچینو لست جوړ کړی او یو داسې سیستم رامنځ ته کړی چې د هغه په مټ په چټکۍ سره معلوماتو ته الس رسی 

سو به نشی کوالي چې د معلوماتو ذخیره دا به ښه نه وي او همدارنګه تائ که د یو څه په اړه معلومات ونلر. ئپیداکړ

په اسانۍ ورته مراجعه باید په یو پوښ کې سره یوځاي شي ترڅو  ددغې څیړنې څخه ترالسه شوي ټول معلومات .ئولر

او  نو وروسته به بیا د وخت واوسوکه اوس هرڅومره محتاط او منظم  وشي او د معلوماتو په راټولولو کې مرسته وکړي.

  .یویه ضایع کیدو څخه خوندي پاتې د بې ځا انرژي

 (Worksheet 1: Assessing the Political Landscape)   کاري پاڼه: د سیاسي لید ارزونهلمړۍ 

چې ستاسو ترڅو دهغه سیاسي لید ئ کړ ځانګړیته وخت د خپل ځان او د خپلې مبارزې د ټیم لپاره یوڅو ساع ..۵

ې د ضمیمه: د مبارز "ب"د "څوک باید د پوښتن پاڼو یو نقل ولري هرئ. وکړ تحلیل مبارزه به په کې کار کوي،

  ".څیړنې پوښتنې

نو بیا ئ ځواب په الس کې نلر د ځینو پوښتنو څومره چې امکان لري. که تاسوئ دومره پوښتنو ته ځواب ورکړ  ..۱

کوم ئ ګوتو کړ نوموړی معلومات ترالسه کیداي شي او هغه څوک پهکوم کې چې په  ئپه ګوته کړ سرچینههغه 

لو لپاره به تاسو د یوې اونۍ څخه ددغو معلوماتو د راټولوچې د دغو معلوماتو د راټولولو مسؤل ګڼل کیږي. 

 . ئدوهمې ناستې غوښتنه وکړمبارزې د ټیم د  وروسته د

چې ټول ئ ړټوله څیړنه سره یوځاي کړله نو بیا یو داسې د یادداښت کتاب جوړ کوروسته له هغه چې تاسو یو ځل   ..۲

چې د ستاسو د تګالرې د بنسټ په ئ معلومات په منظمه توګه وړاندې کړي او د معلوماتو یو لنډیز طرحه کړ

 ئ. توګه ورڅخه کار واخیستل شي او همدارنګه یو لیکلی د مبارزې پالن هم جوړ کړ
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 (Step Two: Setting a Goal)               دوهم ګام: د یوې موخې ټاکل
نو تاسو د بریالیتوب د ترالسه کولو لپاره خپل هرډول ټاکلې څوکۍ ګټل دي. سي مبارزې وروستۍ موخه د د هرې سیا

کوښښ وکړی. زیاتره وخت مبارزې دا په پام کې نه نیسي چې د بریا د ترالسه کولو لپاره څومره رایو ته اړتیا ده او دا هم 

لو په وجه خپل ارزښتناک وخت او پیسې له یو څو رایو د ګټ د نو بیازړه ته نه اچوي چې دومره رایې به له کومه کوي. 

له ئ هغه رایې ورکونکي له السه ورکړنودلته به تاسو السه ورکوي او همدارنګه کسان یې هم خپلې هڅې ګړندۍ کوي. 

ټولو وګړو  دخپلې سیمې دباید نو د خپلې څیړنې دیوې برخې په توګه تاسو کومو سره چې د پام وړ خبرې اترې اړینې دي. 

ي او د هغو د ېد احتمالي رایو د اچولو شمیر، د هغو رایو شمیر چې د ګټلو لپاره اړیند ټولو رایو ورکونکو شمیر، شمیر، 

 ئ. رایې ورکونکي پکښې میشت دي، څرګند کړ کورنیو شمیر چې نوموړي

تاسو خپل ئ. ډیر غور پکښې وکړ اوئ چې دلته اړین بریښي، تاسو باید راتلونکې ته یې ژور سوچ وکړځینې ځوابونه 

 . ويئ کوم مو چې د تیرو ټاکنو څخه الس ته راوړ ئله هغو معلوماتو څخه کار واخلاو ئ پکښې وکړ قضاوتترټولو ښه 

  (?What is the total population of the district) ؟د سیمې د ټولو وګړو شمیر څومره دی

خلکو شمیر دی چې په سیمه کې اوسیږي، ان تردې چې کوچنیان چې د  څخه مطلب د ټولو هغو "د ټولو وګړو د شمیر"

رایې ورکولو عمر ته هم نه وي رسیدلي او همدارنګه هغه کسان چې ثبت شوي هم نه وي، پکښې راځي، دیادونې وړ ده 

 چې دغه شمیر باید د رایې ورکوونکو د ټول شمیر څخه زیات وي. 

  (?What is the total number of voters) د رایې ورکوونکو ټول شمیر څومره دی؟

د رایې ورکوونکو د شمیر څخه مطلب ټول هغه کسان دي چې د رایې ورکولو مستحق ګڼل کیږي او دا احتمال یې وي چې 

 ټاکنو کې به رایې ورکړي.  راتلونکو

  (?What is the expected turnout) ؟یې کیږي څومره دی تمهد هغو رایو شمیر چې 

اچولو تمه کیږي. نه  څخه مطلب هغه رایې دي چې په راتلونکو ټاکنو کې یې د "رایو شمیر چې تمه یې کیږيهغو "د  

چې څومره رایې  ئډېرځلې تاسو تیرو ټاکنو ته په کتو سره ویالي شورکوونکی به رایې ورکړي.  داچې هر رایې

لرل نو داځل که چیرې یې په  ن کونکيګډو ۲۱۳که چیرې یې په تیرو ښهري ټاکنو کې ورکوونکي به رایې ورکړي. 

به ولري. له بل پلوه که چیرې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون  ۲۱۳پخواني حالت کې بدلون نه وي راوستی نو همغه 

چې د راتلونکو ټاکنو ګډون  ئنو تاسو کوالي ش يسره یوځاي واو داځل د ولسمشرۍ او ښهري ټاکنې ؤ   ۱۱۳کونکي 

 . ئړکاټکل  ۱۱۳هم  کونکي

  (?How many votes are needed to win) اړتیا ده؟ د ګټلو لپاره د څو رایو

چې په سیالو کې مو بریالیتوب درپه برخه ئ تاسو یواځې او یواځې دومره رایو ته اړتیا لر. دا یو ډیر فرضي شمیر دی

په ډیری  وي. او یوه رایه ۱۰۳چې  نو هغه بایدئ کړي. که چیرې تاسو د سیالۍ د ګټلو لپاره د رایو اکثریت ته اړتیا لر

د کوم بل کاندید په نسبت په سیالۍ کې او یا ئ حاالتو کې تاسو د خپل کاندید لپاره یواځې د رایو نسبي اکثریت ته اړتیا لر

پواسطه د  ۲۱۳په هغه صورت کې چې په سیالۍ کې زیات کاندیدان ګډون ولري نو تاسو یې د ئ. زیاتو رایو ته اړتیا لر

داده چې باید دغه سلنه )فیصدي( یو حقیقي  همهم. ئڅخه ګټلی شدغو څخه د کمو رایو لرونکو  له او یا ۱۱۳، ۲۰۳

تاسو باید تیروتنو ته د ډیرو  شي ستاسو د بریالیتوب ضامن واوسي؟ کواليڅومره حقیقي رایې شمیرې ته واړول شي. 

 ئ. پلې تیروتنې نسبتاً زیاتې فرض کړنه د یو څو رایو یعنې تاسو باید خئ رایو په منځ کې ځاي ورکړ

  (?How many households do these voters live in)         ؟دي میشت  په څوکورنیو کېرایې ورکونکي 

کورنۍ کې دوه رایې ورکونکي دي. کیداي  هرې. په اوسط ډول ویالي شو چې په شئنو تاسو بیاهم دا ګروپ راکموالي 

و یواځې ژوند ایا څلور رایې ورکوونکي هم وي. کیداي شي ځینې رایې ورکونکي جره وي شي په ځینې کورنیو کې درې 

چې که چیرې خاوند او میرمن په ورته ډول رایې ورکړي، نو تاسو چې کله د کورنۍ د  ئکه تاسو فکر کو. نو اوس کوي
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ضرورت په  ګټلو د تاسو د. ددې لپاره چې ئهم لرالي ش نو بیا تاسو د دوهمې رایې تمه ئ یوه غړي سره خبرې کو

  ؟ئوینرنیو سره د خبرو اترو اړتیا نو د څو کوئ اندازه رایې تر السه کړ

  (Bringing it all together) د ټولو سره یوځاي کول

وګړي لري. له دغو وګړو څخه  ۵۲۰،۰۰۰چې ووایو چې ستاسو سیمه  ئراځ دا ټول څرنګه سره یوځاي کیږي؟

د عمر څخه ټیټ ماشومان او هغه کسان دي چې خپل نومونه یې د ټاکنو لپاره نه دي ثبت  کسان د رایې ورکولو ۲۰،۰۰۰

رایې ورکوونکو  ۱۰،۰۰۰ګډون کونکي ؤ یعنې  ۱۰۳کنو کې وګړي پاتې کیږي. په تیرو ښهري ټا ۵۰۰،۰۰۰کړي، نو 

ښهري شورا د سیالیو لپاره  دچې راتلونکې ټاکنې به هم د تیرو په شان ترسره شي. تاسو داسې فکر وکړی ګډون درلود. 

ترالسه کړې. که  رایې ۵۷،۰۰۰یا  ۲۴۳چې ډیرو کسانو ځانونه ورته کاندید کړي ؤ، په نوموړو ټاکنو کې ګټونکي کاندید 

 کورنۍ ورڅخه جوړیږي.  ۱۱۰۰نو ئ تاسو یې په هره کورنۍ کې دوه کسان وشمیر

نو او تاسو ته به رایې درکړي.  و په خبرو وهڅول شيداسې نشی ویالي چې هر رایې ورکوونکی به د ستاس تاسواوس  

ئ. کورنیو رایې ترالسه کړ ۱۱۰۰کسانو او یا د  ۵۷،۰۰۰د ترڅو ئ تاسو باید د زیات شمیر خلکو سره خبرې اترې وکړ

، نو ددې لپاره چې د ئچې تاسو د هرو لسو رایې ورکونکو سره د خبرو اترو په ترڅ کې  اووه کسان هڅوئ فرض کړ

کورنیو سره خبرې اترې  ۵۲،۰۰۰کسان یا  ۱۱،۰۰۰نو تاسو باید ئ کورنیو رایې ترالسه کړ ۱۱۰۰کسانو یا  ۵۷،۰۰۰

 . (۵۲،۰۰۰x ۰.۷  =۹۵۰۰او  ۱۱،۰۰۰x ۰.۷  =۵۷،۱۰۰)ئ وکړ

کسانو ته ډیر اسان دی. دغه ټوله پروسه د هغو کسانو ډله چې  ۵۰۰،۰۰۰کورنیو هڅول نسبت  ۵۲،۰۰۰نو اوس هم د 

 . راکمويډیره  د هڅولو اړتیا ويې ی ته تاسو

  (Worksheet 2: Setting a campaign goal) دوهمه کاري پاڼه: د مبارزې د هدف ټاکل

ئ الندنیو پوښتنو ته ځواب ورکړ اوئ خپل قضاوت او هغه معلومات چې تاسو د څیړنې په مهال راټول کړی په کار واچو

 ئ: ې شامل کړو په لیکلي پالن کمبارز وخپل مود او ځوابونه

 څومره خلک )نه یواځې رایې ورکونکي( ستاسو په سیمه کې میشت دي؟  ..۵

 دي؟ جوګهد رایې ورکولو په ټاکنو کې له دغو خلکو څخه څو کسان   ..۱

 چې په ټاکنو کې به ګډون وکړي؟ئ تاسو ددغو رایې ورکونکو له کومې سلنې )فیصدي( تمه لر  ..۲

 دی؟ څومرهحقیقي شمیر د نوموړو رایې ورکوونکو   ..۴

 ؟ويڅو کسان کاندید به د دغې څوکۍ لپاره  ..۱

 له دغو کاندیدانو څخه څو کسان ستاسو په اند د پام وړ بریښي؟  ..۶

که چیرې ټاکنې نن ترسره شوې واي نو ستاسو په اند نوموړو کاندیدانو به څو سلنه )فیصده( رایې ترالسه کړې   ..۷

 واي؟

 پاره به د څو سلنې رایو د ترالسه کولو اړتیا وي؟د سیالۍ د ګټلو ل ..۱

 په حقیقي شمیر سره د ګټلو لپاره څو رایو ته اړتیا ده؟  ..۹

 په اوسط ډول په یوه کورنۍ )خیلخانه( کې څو رایې ورکوونکي ژوند کوي؟ ..۵۰

 ې ورکوي؟چې په یوه کورنۍ کې ژوند کوي، ټول یوه ټاکلي کاندید ته رای رایې ورکونکيآیا کوم  ..۵۵

د څو کورنیو  ،تاسو د بریالیتوب لپارهکه چیرې هغوي نه غواړي چې کټ مټ همغه کاندید ته رایې ورکړي نو   ..۵۱

 ؟ئمالتړ ته اړتیا لر

چې تاسو ته ئ نو تاسو به څوکسان وهڅوئ که تاسو په اوسط ډول له لسو رایې ورکوونکو سره خبرې اترې وکړ ..۵۲

 رایې درکړي؟

 . او ځان مو بریالی کړیئ ترڅو خپل پیغام ورته ورسوئ ا ولرڅو کورنیو سره د خبرو اترو اړتید تاسو به  ..۵۴
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  (Step Three: Targetting the Voters) دریم ګام: د رایو ورکوونکو په نښه کول

 (What is targeting) په نښه کول څه ته وایي؟

ورکوونکي باید وهڅول شي رایې  څواو ته اړتیا ده ره رایو چې د سیالۍ د ګټلو لپاره څومئ کله چې تاسو پدې پوه شو

چې څه ډول نوموړي رایې ورکوونکي د هغو کسانو  ئباید پدې پوه ش تاسوترڅو ستاسو د خوښې د کاندید مالتړ وکړي نو 

یا په  "د رایې ورکوونکو په نښه کول"دغې پروسې ته ستاسو د خوښې د کاندید مالتړ نه کوي. کوم چې ئ څخه بېل کړ

باید پدې وپوهیږو چې د رایې ورکوونکو کومې فرعي . د په نښه کولو هدف دا دی چې وایي "په نښه کول"ساده ډول 

 ئ. باندې واچو فرعي ډلوغو دمجموعې به ستاسو د خوښې کاندید سره مینه ولري نو د خپلې مبارزې د هڅو ټینګار په هم

باندې کار کاوه، نو هلته له تاسو څخه وغوښتل شول چې  "ګام: څیړنه لمړي"تاسو ته به درپه یاد وي چې کله مونږ په 

له دغو معلوماتو څخه به تاسو بیا داسې هم وویل شول چې . ئوړ ګروپونو باندې وویش ادارېرایې ورکوونکي په ډیرو د 

 کله چې تاسو ځانګړي رایې ورکونکي په نښه کړل، نو همغه وخت رارسیدلی دی.  ئهغه وخت کار واخل

  (?Why target voters) ولې رایې ورکوونکي په نښه کیږي؟

همغه د وخت، پیسو او خلکو لمړی داچې تاسو غواړی چې د مبارزې په نښه کول د دوه دلیلونو لپاره مهم ګڼل کیږي. 

چې  ترڅو هغه رایې ورکونکيئ غواړی چې داسې یو پیغام جوړ کړ تاسو او دوهم دا چې تئخوندي وساارزښتناکه منابع 

 چې تاسو ته رایې درکړي. ئ او ډاډمن یې کړئ الزیات هڅونې ته اړتیا لري وهڅو

 د مبارزې د منابعو خوندي ساتل

چې په سیمه کې د هر رایې ورکوونکي ئ او دا کوښښ وکړئ ې جوړې کړڼخبرتیایي پاکه تاسو په سیمه کې د هرچا لپاره 

ه چې تاسو ته به رایې هم په ځانګړې توګه د هغو خلکو سرئ کړاسو به خپل ډیر وخت له السه ورت نوئ سره الس ورکړ

 درنکړي.

له بل پلوه که تاسو د رایې ورکوونکو یو وړوکی بلکه مهم ګروپ په نښه کړی، داسې ګروپ چې تاسو ورباندې ډاډمن 

وي باندې مبارزې په پیغام باندې به وهڅیږي. نو بیا تاسو کوالي شی چې خپلې هڅې په هغواوسی چې د ستاسو د 

چې هغوي ئ ترڅو خپل پیغام بیابیا تکرار کړی ترڅو تاسو په دې وپوهیږئ او تاسو به ډیرې سرچینې ولر ئمتمرکزې کړ

 د ستاسو د خوښې د کاندید څخه پرته بل چا ته رایې نه ورکوي. 

ریالیتوب ته ترڅو بئ رایې ورکوونکو سره خبرې وکړ ۲۲۳د باید چې  ئداسې فرض کړتاسو که د بېلګې په توګه 

کوم چې په ډیر احتمال سره به همغه ئ ونکي معلوم کړچې کټ مټ هغه رایې ورکوئ . نو که تاسو پدې وتوانیږئورسیږ

یعنې ستاسو په  په عمومي ډول مو ټاکلی ؤ،کړي، نو پدې سره به ستاسو دریمه برخه د هغه لګښت وشي  چې  پوره ۲۲۳

تاسو بله الره هم وموندله هغه داچې مخکې ستاسو مبارزې د چا  پدې سره لګښت کې به خورا ډیر کمښت رامنځته شي. نو

 ولري.  به ځلو د درېچې مالتړي یې نسبتاً یقیني دي نو و منابع لرلې نو اوسسره د یوځل لید

د رایې ورکوونکو د په نښه کولو لپاره وخت نه ځانګړی کوي، نو نوموړي بیا دا حق نلري چې د هغه کاندیدان چې 

 زې د منابعو د کمښت څخه سروټکوي. مبار

 ه شویو رایې ورکوونکو هڅولنښ په د

دې څخه باید تاسو پدې  له مخکېئ. په راتلونکې برخه کې به تاسو خپل ډیر وخت د مبارزې د پیغام په بحث کې تېر کړ

پل پیغام په داسې خ ئم لپاره به غوره مخاطبین څوک وي، نو پدې سره تاسو کوالي شچې د نوموړي پیغائ ځان وپوهو

 چې د خلکو په هڅولو کې درسره مرسته وکړي.  ئتوګه وټاک

هر ګوند او کاندید پدې هڅه کې وي چې ګڼ شمیر لکه څرنګه چې دا ده ئ یوه مهمه قاعده چې تاسو یې باید په یاد ولر

نو باالخره یز هم ډیر کموي. پیغام د خلکو ترمنځ کمزوری کیږي او خپل اغ بیا د همغه ګوند یا کاندیدنو مخاطبین ولري 

 پیغام به ولري چې د هیڅ رایې ورکوونکي لپاره به د باور وړ نه وي.  تشهغه ګوند یا کاندید چې د هرڅه وعدې کوي، یو 
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هڅې باید په یو لړ داسې رایې ورکونکو باندې ټینګار  نو له همدې کبله په نښه کول ددې لپاره دي چې د مبارزې 

که  ټاکلی، پوره کړي. د هدف په توګه چې تاسو خپلې مبارزې ته په دوهم ګام کې هغه شمیر ایود روکړي چې تقریباً 

، او که چیرې ئپوره اندازه رایې ترالسه نه کړ د سیالۍ د ګټلو لپاره هدف پراخه نه وي نو تاسو به یټاکل چیرې ستاسو

یزه شي او کاندیدان به ستاسو د پیغام ځینې برخې ستاسو د مخاطبینو کچه پراخه وي نو ستاسو پیغام به کمزوری او بې اغ

 او رایې ورکوونکي درڅخه غال کړي.

په عمومي توګه درې ډوله رایې ورکوونکي موجود دي: ستاسو مالتړي، ستاسو مخالف او دریم هغه رایې ورکونکي په 

تاسو ته د  ې المخکې یېستاسو مالتړي هغه کسان دي چمنځنۍ ډله کې راځي چې دم ګړی د پرېکړې په حال کې وي. 

مخالف هغه دي چې المخکې یې پریکړه کړي وي چې ستاسو مخالف لوري ته به رایې  .رایې درکولو پریکړه کړې وي

نځنۍ سطحه کې شتون ولري او دا پریکړه یې نه وي کړي چې کوم لوري هغه رایې ورکوونکي چې تراوسه په مورکوي. 

رایې ورکونکو یوه یې ورکوونکي وایي، نوموړي د هغو ه د هڅیدو وړ راتته به رایې ورکوي، دغو رایو ورکوونکو 

چې ئ په یاد ولر ئ. چې خپل پیغام ورته بیان کړئ برخه ګڼل کیږي چې تاسو یې د په نښه کولو په تکل کې یاست او غواړ

 سیاسي مبارزه د خبرو اترو یوه پروسه ده. 

  (How to target voters) په نښه کیږي؟ څه ډولرایې ورکوونکي 

، ئتاسو د خپل کاندید لپاره د ټاکنې د حوزې د نیمو یا له هغو څخه کمو رایو ته اړتیا لردا ښکاره شوه چې ته کله چې تاسو 

ددغه کار د ترسره کولو لپاره . ئرښتوني رایې ورکوونکي له نورو څخه جالکړپدې وخت کې تاسو ته پکار دی چې  نو

پراساس په نښه کول. اکثره مبارزې ددغو د شمیر فیایي ډول په نښه کول او د وګړو دوه الرې موجودې دي: په جغرا

 دواړو میتودونو څخه په ګډه کار اخلي. 

 په نښه کول توګهپه جغرافیایي 

به څومره خلک ستاسو د خوښې کاندید ته رایې ې پر اساس د سیم ه نښه کول داسې وي چې مثالً په جغرافیایي توګه پ

په خلکو میشت دی، نوموړی ډیر مشهور او د خپل ګاونډ  سیمې کې "الف"کاندید په  "الف"ې په توګه، د بېلګورکړي. 

د سیمې کې میشت دی او نوموړی ډیر مشهور او په خپل ګاونډ باندې ډیر منلی دی.  "ب"کاندید په " ب"د منلی دی. 

سیمې ته والړ شي ترڅو "ج" پکار دی چې د  او نوموړي کاندید ته سیمې کې میشت دي "الف" کاندید مالتړي په "الف"

هغه خلک چې تراوسه یې ځانته کوم د خوښې کاندید نلري وهڅوي او ځان ورته د هغوي د خوښې کاندید څرګند کړي. که 

کاندید د ګاونډ خلک هڅوي ترڅو هغه ته رایې ورکړي نو دغه  "ب"سیمې ته ورځي او د  "ب"چیرې نوموړی کاندید د 

 ی او هسې خپل وخت او پیسې له السه ورکوي. کاندید احمق د

زیاتره وخت باید مبارزې اګر چې داسې ټاکنې شته چې په هغو کې په نښه کول ډیر اسان وي. دا یو ډیر ساده مثال دی، 

په دا ډاګه شي. په  د رایې ورکوونکو هڅونه او احتمالي ګډون کونکي تیرې کړنې،تیرو ټاکنو ته په کتو ترسره شي ترڅو 

 په ښه توګه ترسره کیداي شي چیرې چې د تیرو ټاکنو له سیمو څخه معلومات راټول شي.  کې غه ځايه

د ټاکنو تیرې کړنې د رایو یوه سلنه ده چې ستاسو کاندید، ګوند او یا کوم بل ورته ګوند په تیرو ټاکنو کې ترالسه کړي دي. 

ستاسو د ډیرو مالتړو د شتون احتمال دی. په سیمو کې ستاسو د کړنو کچه په کې لوړه وي، په نوموړو هغه سیمې چې 

ستاسو د کړنو کچه په کې لوړه وي ډیر منابع مصرف نه  د چې کې فرضي ډول باید ووایو چې مبارزه باید په هغو سیمو

په هغو سیمو مګر بیا هم له مخکې هڅول شوي رایې ورکونکي بیا وهڅول شي.  چې کړي ځکه دا دومره معقوله خبره نده

کې چې دیموکراتیکو کاندیدانو او ګوندونو ته د رایې ورکول له پخوا څخه عام وي، نو د نوموړو سیمو د کاندیدانو لپاره 

 یو څه منابع ولګوي ترڅو د سیمې خلک نور هم وهڅول شي. پکار ده چې د بیا ټینګار لپاره 

کوم چې په ثابت ډول رایې نه  کونکو سلنه دههغو رایې ورد هڅولو وړتیا په انتخاباتي حوزه کې د د رایې ورکوونکو 

رایې ورکوونکي ټاکنو کې توپیر موجود وي.  دوه پرله پسېپه ورته یا یو شان کاندیدانو د رایې د سلنې ترمنځ د ورکوي. 

اړوي  یا خپلې رایې په برخو برخو ویشي )د همدغه ټاکنو د مختلفو څوکیو د کاندیدانو لپاره رایې ورکوي( او یا خپلې رایې

 د دوؤ یا زیاتو ټاکنو په مهال د مختلفو څوکیو د کاندیدانو لپاره رایې ورکول(. )
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د ولسمشرۍ په ورته ټاکنو کې یې به هغه سیمې وي چې  سیمې  "د رایو په برخو برخو ویشل"د امریکا په سیاق کې 

په یو روسي سیاق ایې ورکړي وي. او د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي لپاره ردموکرات کاندید بِل کلنټن لپاره 

یې راد یو کمونیسټ غړي لپاره یې د روسې د شورا د مجلس )ډوما( سیمې به هغه سیمې وي چې د  "رایو اړول"د کې 

 رایې ورکړي وي. د ولسمشر یالتسین لپاره په نژدې یو کال راتلونکي کې یې وروسته ورکړي وي او بیا 

هغه کسان دي  "رایو اړونکي"او د " رایو په برخو ویشونکي"د اسې فکر کیږي چې دپه ډیر احتمال سره په عمومي توګه 

چې د مبارزو د کوښښونو په ترڅ کې هڅول شوي وي. له همدې کبله زیاتره مبارزې په انتخاباتي حوزو کې خپل ډیری د 

 پخپله یو مفهوم لري. . دغه تګالره هڅونې وخت په اعالنونو او کور په کور ګرځیدلو او داسې نورو باندې لګوي

دا کوم مفهوم نلري چې څخه اټکل کیږي.  د سلنې نژدې ټاکنو د ګډون کوونکو د شمیرورته د برخه والو احتمالي ګډون د 

ستاسو مبارزې باید خپل ډیری وخت ، له همدې کبله ګوي چې رایې نه ورکويهغو خلکو ولمبارزې خپلې ټولې منابع په 

ه د انتخاباتي ضمیم "ج"د د زیاتو خلکو د ګډون تاریخ ولري. په تیرو ټاکنو کې وي چې په هغو انتخاباتي حوزو ولګ

ژور لید سره کتلي. تاسو ته پکار دی میتودولوژي ته په حوزې د ګډون کونکو، کړنو او د هڅونې د وړتیا د مقایسه کولو 

کله چې تاسو کوم فارمول خوښ کړ، نو دي. رمولونه د کار وړ واسو د سیمې یا ټاکنو لپاره کوم فچې ستئ چې په ګوتو کړ

او د هرې انتخاباتي ئ )دیتا( د خپل کمپیوټر په پاڼه ورسود رایو ورکولو معلومات  کچهحساب یا د سیمې په خپل بیا 

 . ئکړنې او د هڅونې وړتیا مشخصه کړد ګډون کوونکو شمیر،  کچهپه حوزې 

 : ئخاباتي حوزې د الندې مثال په توګه په درجو وویشد خپلې سیمې انتچې ئ نو تاسو به بیا پدې وتوانیږ

 د انتخاباتي حوزې

 شمیر
 رایې ټولې

ګډون 

 کوونکي

)د دموکراتیک اجراأت 

 ورته ګوندونو اوسط(

هغه سلنه چې د هڅونې وړتیا )

ځینې وخت په دموکراتیک ډول 

 (ورکول کیږيرایې 

۲۱ ۹۷۶ ۶۱.۱۳ ۴۲.۴۳ ۵۵.۱۳ 

۵۰۷ ۵۱۶۲ ۱۱.۷۳ ۴۵.۱۳ ۵۶.۷۳ 

۵۴ ۵۵۲۱ ۱۲.۴۳ ۲۱.۷۳ ۱۶.۷۳ 

۷۷ ۱۷۱ ۱۱.۷۳ ۱۱.۲۳ ۵۱.۷۳ 

۹۲ ۵۲۴۲ ۱۷.۱۳ ۱۶.۱۳ ۱۹.۱۳ 

۵۷۱ ۷۲۴ ۶۰.۴۳ ۱۲.۵۳ ۵۷.۲۳ 

په امکان لري چې . ئپالن جوړ او ورڅخه کار واخلتاکتیکونو تاسو باید د مبارزو په مهال په مختلفو سیمو کې د مختلفو 

یو غونډو ته اړتیا ولري ترڅو یولړ ډیرو اعالناتو یا  حوزې، ۵۰۷او  ۲۱لکه د  پالند ځینو انتخاباتي حوزو  دغه مثال کې

حوزه کې پخپله کور په  ۵۴وغواړي ترڅو لکه په کاندید  احتمال لري چې له بل پلوهلوړ دموکراتیک اساس ټینګ کړي. 

لري، تیرې هڅونې ه حوزه هم په لوړه کچ ۹۲چې ئ په یاد ولرکور وګرځي ترڅو د خلکو د هڅونې کچه لوړه کړي. 

یې باید خپل وخت د غیرفعالو رارایې ورکړي، نو کاندید کسان  چې د سیمې د اوسیدونکو څخه به یوڅوټاکنې ښیي 

 ورکوونکو سره ضایع نه کړي. 

 د وګړو د شمیر په اساس په نښه کول

فرعي سیټونو وویشل شي.  د وګړو د شمیر په اساس په نښه کول پدې معنی دي چې رایې ورکوونکي په مختلفو ډلو یا

نوموړې ډلې د عمر، جنس، عاید، د زده کړې کچه، دندې، نژادي شالید او یا داسې نورو ښکاره ځانګړتیاؤ پربنسټ په ډلو 
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هدف دادی څخه د خلکو په دې ډول ویشلو ویشل کیږي.  اویوشان اندیښنې او ستونزې لري  خلک داډولمعموالً چې 

  .رایې ورکويیوشان کاندید ته 

د مثال په توګه، د نوموړې ډلې سره یوځاي کړو او یا یې په نورو فرعي ډلو باندې وویشو. نو بیا مونږ کوالي شو چې 

چې هر وخت به همدغسې ئ وي )داسې فکر مه کو  ۱۰۳وګړو د شمیر پر اساس د خلکو ویشل کیداي شي په اټکلي ډول 

ي ډله شي. هغه کارکوونکې ښځې چې ماشومان ولري ځانته به . هغه میرمنې چې کار کوي، هغوي به یو وړوکی فرعوي(

ته  وماشومان یې ځانګړې اندیښنه به ،هغه کار کوونکې ښځې چې ماشومان لريوړوکې فرعي ډله جوړه کړي.   ه بله ښهیو

او  ويد هغوي یوه لوړه سلنه به وهڅوینا کوي،  په همدې اساس سره پام کول وي، نو که چیرې ستاسو کاندید هغوي ته

 تاسو ته به رایې درکړي.

سارنده  پلویان کیڼ الس د بې اهمیته شي. د کانسرټخبره دلته ده چې ډله )ګروپ( باید دومره وړوکې نه وي چې 

سارنده غږوونکو له لوري ټکان  پلویانو هغوي ته هروخت د کانسرټ د ښي السهم ځانګړې اندیښنې لري )غږوونکي 

 ډلو د رایو ترالسه کول به تاسو بریالیتوب ته ډیر ورنژدې نکړي. ، مګر ددغو دواړو (ورکول کیږي

 شمیر پورې اړوند ګروپونه )ډلې( پهزمونږ د وګړو 

نو تاسو ډیری وخت که چیرې پدې لټه کې یاست چې کوم ګروپونه به وهڅیږي ترڅو یو ځانګړي کاندید ته رایې ورکړي، 

کلن دی، د کوم پوهنځي څخه فارغ،  ۲۱ؤ لري. ووایاست چې کاندید کاندید ورپورې تړاچې ئ باید هغو ګروپونو ته وګور

وړوکی سوادګر، واده یې کړی او یو ځوي او یوه لور هم په ښوونځي کې لري او د سیمې په ترټولو لوي ښار کې ژوند 

د وي چې  دینکلو ځوانان، وړوکي سوداګران او هغه وال ۱۱-۱۰د په نښه کولو ګروپونه به د  کاندیدنو د نوموړي کوي. 

د نوموړي کاندید ډیر لږ احتمال لیدل کیږي چې د هغو ګروپونو د رایو غوښتنه وکړي . ښوونځي د عمر ماشومان ولري

نوموړی به د بندیانو، د کمې زده کړې لرونکو کارکوونکو او د سیمې د کوم چې هغه )کاندید( ورپورې تړاؤ ونلري. 

که چیرې نوموړی کاندید په خپل نښه شوي ګروپونو کې د ګټلو وښتنه وکړي. کلیوالې برخې د کروندګرو څخه ډیره لږه غ

ه غوښتنه وکړي، نو پدې صورت کې هغه ته خي چې د نوموړو رایو ورکوونکو څوړ رایې ولري او دا وړتیا هم ولر

  .ب ته مخه کړيترڅو بریالیتو وړاندې کړيهڅونکی پیغام یو یواځې خپل ګروپ ته د خپلو مبارزو په مهال  چې پکار دی

لومړی دا چې د وګړو شمیر پورې اړوند والي شي. ډول په نښه کولو اغیز کم چې د دا شتهاحتمال شتون د  ودوه شیاند 

د نوموړي کاندید په څېر د ورته شالید لرونکي نور ، او دوهم داچې ګروپونه چې نوموړي کاندید ټاکلي، ډیر کوچني وي

په دواړو حاالتو کې چې بل کاندید د ورته ګروپ د ه ګروپ څخه د رایو غوښتنه لري. کاندیدان هم موجود وي چې د همدغ

رایو غوښتونکی وي او یا نوموړی ګروپ د خلکو د دومره ډیرو وګړو څخه نه وي تشکیل شوی چې د بریالیتوب کچه 

په لټه کې شي چې په ګټو کې سره  مبارزه باید د نور مالتړ لپاره د نورو موازي ګروپونو یا هغو ګروپونوپوره کړي، نوبیا 

په پورتني مثال کې احتمال لري چې نوموړی کاندید خپل د پیغام ساحه د لوړو زده کړو لرونکو )مسلکي نژدې وي. 

غوښتنه پکښې څخه هم م الپراخه کړي ترڅو د ښوونکو او ډاکټرانو کسانو( ته هم وغزوي. هغه به وغواړي چې خپل پیغا

چې هغو والدینو ته یې پکښې اشاره کړې وه  سمون خوري په کوم کې موړي د هغه پیغام سرهوکړي ځکه چې هغه د نو

 چې د ښوونځي د عمر وړ بچیان ولري. 

ددغو ټولو اصلي موخه د رایې ورکوونکو شمیرل دي چې په ځانګړیو ګروپونو کې به څومره هغه کسان رایې ورکړي 

 د حل الرو ته پکښې اشاره شوې ده. چې د هغوي د اندیښنو  وي یهغه پیغام اوریدل دد نوموړي کاندیکه  کومو چې

رایې ورکوونکو شمیرل دي چې په هرځانګړي ګروپ کې یې د کاندید لپاره د رایې ورکولو تمه  هغو اصلي مطلب دلته د

رایې ، یعنې که چیرې نوموړو رایې ورکوونکو د کاندید پیغام اوریدلی وي او د هغه په پیغام کې د همدغو کیږي

 ۵۰۰۳چې تاسو ته به  ئتاسو باید د خلکو څخه دا تمه ونکړورکوونکود اندیښنو د حل الرو چارو ته پکښې پام شوی وي. 

رایو د ترالسه کولو تمه  ۷ یا ۶رایو ورکوونکو څخه تاسو د  ۵۰چې د  شئرایې درکړي، مګر په لږ کوښښ سره کوالي 

 . ئاوسوډیری وخت ورسره په اړیکه کې  بایدتاسو وي چې  ، نو بیا به دا د رایو ورکوونکو هغه ډلهئولر



 19 

)په هرصورت سیاست یو هنر دی نه ئ شمیر په ګوته کړ د نوموړو ډلو دقیق چې ئ تاسو به بیا هم په دې ونه توانیږ

 خپلو فرعي او عمومي سیټونو په ګوته کول به له تاسواو د  وړاندې تلل مخ پهپه دغې طریقې . مګر په هرصورت علم(

 چې ستاسو د په نښه کولو تګالره د باور وړ ده او که نه. ئ سره مرسته وکړي ترڅو پدې وپوهیږ

 دهغوي د وګړو په شمیر پورې اړوند ګروپونه )ډلې(

کومه ډله به ستاسو د په نښه شویو مخاطبینو د وګړو په شمیر پورې اړوند په نښه کول یواځې ددې لپاره ترسره کیږي چې 

مونږ به د دولت "د خپل استراتیژیک پالن جوړونې په مهال تاسو باید په څرګند ډول ووایاست چې . د ډلې څخه نه وي

خپل ځان د په نښه  ئتاسو کوالي ش ډولپدې  ".مونږ به ځوانان سوداګر په نښه نه کړو "یا  "کارکوونکي په نښه نه کړو

 ئ. شویو کسانو  د زیات تشریح کولو څخه وژغور

م ګروپ به د ه چې د وګړو په شمیر پورې کوم اړوند ګروپ به سیال لوري ته ورکول کیږي او کوډیری وخت دا پریکړ

د ، خپل مخالف ګڼي. ئنوموړي هغه ګروپونه چې تاسو یې د ځان لپاره په نښه کو ځان لپاره ساتل کیږي، ډیره اسانه ده. 

راتالي نو له همدې کبله که تاسو یو له دغو مثال په توګه، پخواني تقاعدي خلک د ځوانو کارکوونکو میندو سره نشي 

دا به ډیر ستونزمن کار وي چې په عین ئ. ته ورکړ نوسیاالهغه پاتې بل خپلو مخالفو  ګروپونو څخه په نښه کړی نو باید

 وخت داسې یو پیغام ته وده ورکړل شي چې دواړه ډلې وهڅوي او د دواړو ډلو ګټې په کې نغښتې وي. 

  (Problems with targeting) نزېستو کې نښه کولو په

نښه کول کوم څرګند علم ندی، ان تردې که وضعیت سم هم وي د په یوځل بیا باید ووایو چې د وګړو په شمیر پورې اړوند 

د نوموړي سیټونه وګړو په شمیر پورې د اړوندو فرعي سیټونو تعریف یو سرخوږی او یو له بل سره په ټکر کې دي. 

 اساس نور هم ستونزمن کیدلي شي: دریو فکټورونو په 

، چې کاندیدان دې ته اړباسي ترڅو داسې ګروپونه هم په پام کې په هره سیالۍ کې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی  .۵

 د نیمایي څخه به یې د کمو رایې ترالسه کړي.ونیسي چې 

 د وګړو د شمیر پورې اړوندو دقیق معلوماتو نشتوالی . ۱

 ولري.  ځانګړې عالقه پربنسټد وګړو د شمیر چې کوم  پیژندنهد هغو خلکو ې ډول په بېرته پات  ..۲

کولو کې د  پیژندلود خلکو په  ډیر مهم دی. ترسره کول (وډول مشق )اجراأت د داپه هرصورت، دغو موضوعاتو ته په کتو 

چې  شولد کاندیدانو څخه وغوښتل کله چې دیدان د ماتې سره مخ شوي دي.کان په تیرو وختو کې ډیرپاتې راتلو په اساس 

( په خیالي ډول د وګړو د شمیر پورې ۵  الندې دوؤ ځوابونه ته مخه کوله: به خپل مخاطبین په ګوته کړي نو معموالً یې

په لومړي مثال کې هغوي هیڅ . "استازیتوب کوم روڼاندوزه د "( د مثال په توګه، ۱یا  فرعي ګروپ نومول د هر اړوند

ؤ  یډیر وړوک ځکه چې د هغوي مخاطبین هرڅوک ؤ، په دوهم مثال کې د هغوي په نښه شوی ګروپ مخاطبین نلرل 

وړو ته بریالیتوب ورپه برخه کړي )په رایې ورکوونکو وګړو کې د روښان فکرانو شمیر نسبتاً لږ وي، او ترڅو نوم

 ي(. دعوی هم کوپه دموکراتیک ډول ټاکل شوی ګوند یې هر  په حقیقت کې عالوه پردې،

  (Bringing it all together) د دغو ټولو سره یوځاي کول
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په نښه کولو ته د الندنی چوکاټ یوه نمونه ښیي چې څرنګه  :ئخپلو مبارزو د هڅو سره تړاؤ ورکوالي ش

 
 رایې نه ورکوونکي يبالقوه رایې ورکوونک ياحتمالي رایې ورکوونک

 احتمالي مالتړی

 الف

 ولد مالتړي د بنسټ ټینګ 

 د

د رایې ورکولو لپاره په 

 هڅولو باندې ټینګار کول

 ز

د هڅونې ممکنه هڅې 

 )وروستی لومړیتوب(

 بالقوه مالتړی

 ب

د پیغام په رسولو او 

 هڅولو باندې ټینګار

 ـه

مې په هڅونې باندې د دوه

 درجې ټینګار کول

 ح

 هیڅ پروګرام نشته

 د مالتړي احتمال نلري

 ج

د خبرو اترو احتمال )ټیټ 

 مړیتوب(لو

 و

 هیڅ پروګرام نشته

 ط

 هیڅ پروګرام نشته

 تشریحات

هغه خلک دي چې ډیر احتمال ددې وي چې تاسو ته به رایې درکړي او ستاسو مالتړ به وکړي او نوموړي بکس:  الفد 

ت ترڅو دغه مالتړ ته ټیګښئ وړ کړکسان ستاسو د مالتړ بنسټ دي. نو د هرڅه دمخه باید تاسو د فعالیتونو پالن ج

 ئ. ورکړ

د هڅونې هدف دي. په احتمالي رایې ورکوونکي دي کوم چې بالقوه مالتړي دي او په لومړي کتار کې ستاسو بکس:  بد 

 ئ. نوموړو رایې ورکوونکو باندې هیڅ راز کوښښونه مه سپمو

قت کې ستاسو په حقیئ. په هغو خلکو چې د ستاسو د مالتړ احتمال یې نه وي، خپل ډیر وخت مه ضایع کو بکس:  جد 

 ستاسو سیال ته رایې ورکړي.  د رایو مرکزونو ته والړ شي او فعالیتونه به هغوي نور هم دې ته وهڅوي ترڅو

ل شي. احتمالي رایې ورکوونکي کوم چې یواځې بالقوه رایې ورکوونکي دي، باید د رایې ورکولو لپاره وهڅوبکس:  دد 

د ورځې لپاره ډیر ټینګار او د ټاکنو پیغامونو په واسطه په نښه کړي او مالتړان د هڅونې د نوموړي رایې ورکوونکي 

  .څومره چې امکان لري خلک رایې ورکړي دومرهورباندې وکړي ترڅو 

په نوموړو باندې د الف او ب سره د خبرو اترو . بالقوه رایې ورکوونکي او مالتړي مهم دي مګر ډیر مهم ندي بکس: هـد 

  ئ.څخه وروسته، ټینګار وکړ

پورتني ترڅو مو چې ئ دلته د مبارزې ډیرې منابع مه لګود امکان وړ هدف. د هڅونې د کوښښونو لپاره بکس:  ود 

ستاسو او یامو ددغو رایو د ترالسه کولو اړتیا نه وي پیدا شوي. بکسونه په پوره ډول ترپوښښ الندې نه وي راوستي، 

 ه په مصرف ورسیږي. وخت، پیسې او خلک به په پورتنیو برخو کې په ښه توګ

  .ئضایع کوخپلې هڅې مه بکسونه: په دغو رایې ورکوونکو باندې  یاو  ح، ود 

 (Voter Analysis)                    د رایې ورکوونکو تجزیه او تحلیل

نو ددغه چې د مخاطبیئ د خپلې مبارزې لپاره د په نښه شویو مخاطبینو د په ګوته کولو په مهال، تاسو باید دا هڅه وکړ

په الندې ډول دي: ارزښتونه، ئ تحلیل کړهغه څلور ډګرونه چې تاسو یې باید ئ. ګروپ په اړه پوره معلومات ترالسه کړ

 . کیفیتونهاو د رهبرۍ  مسایلکړه وړه، 
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 ارزښتونه

یر هغه بنسټیز ارزښتونه چې ستاسو په نښه شوي رایې ورکوونکي سره یو کوي؟ د مثال په توګه، کومو ته هغوي ډ

ارزښت ورکوي: ټولنیز حفاظت یا اقتصادي موکې؟ ټولنیز نظم یا شخصي ازادي؟ ثبات او که سمون )اصالح(؟ سوله یا 

 پوځي امنیت؟ هغوي د پاتې خلکو سره کوم ارزښتونه شریکوي؟ کوم ارزښتونه هغوي د نورو خلکو څخه بیلوي؟

 کــړه وړه

آیا هغوي په دولت او نورو ټولنیزو ادارو باندې باوري دي او که ؟ بینآیا خلک د راتلونکې په اړوند خوشبین دي او که بد

 نه؟ آیا هغوي د تیر وخت په پرتله ځان هوسا احساسوي او که نا ارام؟ آیا هغوي بدلون غواړي او که ثبات؟

 مسایل

ي ډول تاسو باید په عموم اتلونکې ټاکنې په پام کې ونیسي؟ر ترڅودي چې رایې ورکوونکي راویښ کړي  مسایلکوم مهم 

تګالرې د  خارجي که دیااندیښمن دي او په اړه مسایلوټولنیزو  چې رایې ورکوونکي ډیر د اقتصادي او ئپه دې وپوهیږ

ایا د جرم کنټرول د پخوا په پرتله په اړه.  پدې اړه د ډیرو څرګندو پوښتنو مثالونه کیداي شي په الندې ډول وي:  مسایلو

هیڅ   تلونکو ټاکنو کې اهمیت ولري، او کهپه رامقام په اړوند به ستاسو پانګې اچونې آیا د  ډیر اهمیت لري او که لږ؟

  ؟څوک به یې په پام کې ونه نیسي

 کیفیتونهد رهبرۍ 

ایا هغوي د ټینګې او ازمیښت شوې رهبرۍ په غوښتونکي دي؟  و رهبرانو کې د کوم ډول وړتیاؤرایې ورکوونکي په خپل

آیا هغوي غواړي چې رهبر یې د ي داسې غښتلی او ځوان کس غواړي چې نوموړې اداره وهڅوي؟ لټه کې دي او که هغو

 روښان فکرانو څخه وي او که یو داسې کس وي چې د عامو خلکو د اندیښنو سره سمون ولري؟  

 په ټولنپوهنې پورې اړوند څیړنه

ټینګې څیړنې په  د باید په ټولنپوهنې پورې اړوندد امکان په صورت کې، ستاسو د  رایې ورکوونکو په نښه کول او تحلیل 

هغه مبارزې چې پر ټینګې څیړنې والړې نه وي د هغو موټرچلونکو په شان دي چې د مټ ترآزموینې الندې ونیول شي. 

 . څه به کیږيچې  پدې نه پوهیږيهغوي ترډیر ځنډه شپې لخوا د څراغونو پرته موټر چلوي. 

. هغوي په دې باور دي "خلک"پدې باور دي چې د پوهاوي لپاره یوه طبعي توښه لري  زیاتره سیاستوال په هرځاي کې

باید تربحث الندې ونیول شي، کوم ارزښتونه وهڅول  مسایلچې د څیړنې پرته په هرڅه باندې پوهیږي یعنې پدې چې کوم 

خلک ډیری وخت  داډول، مګر شي او په کومو اندیښنو باندې خبرې اترې وشي ترڅو د رایې ورکوونکو عالقه جلب کړي

 یا د ټاکنو په ورځ د ډیرې حیرانتیا سره مخ کیږي. او  واسطهد ټاکنو د پایلو په 

ورسره دوه ډوله د ټولنپوهنې څیړنه پکار وړي ترڅو د مبارزې د تګالرې په پالن جوړولو کې  کارکوونکيزیاتره سیاسي 

د  د رایې ورکوونکوپ ددې لپاره جوړیږي چې فوکس ګروه وکړي: فوکس ګروپ او سیاسي نظر سنجي. مرست

ددې لپاره ترسره  سیاسي نظرسنجولترالسه کړي، مګر پوهه او کیفیتي غیرعلمي ارزښتونو، کړو وړو او اندیښنو په اړه 

د ټولنپوهنې د څیړنې نظریه او میتود ددغه الرښوود د سویې څخه اوچت دی کیږي چې علمي او کمیتي پوهه ترالسه شي. 

 کې د نظر سنجونې په اړه ځینې مواد راغلي دي.  هضمیم په "د"یاهم د مګر ب

 (Worsheet 3: Geographic Targetting) کاري پاڼه: په جغرافیایي ډول د خلکو په نښه کول دریمه

 ئ: د خپلې مبارزې د جغرافیایي په نښه کولو لپاره الندینیو پوښتنو ته ځوابونه ورکړ

 کاندید ځانګړي د کومداسې جغرافیایي سیمې شته چې په څرګند ډول کومې آیا سیږي؟ ټول کاندیدان چیرې او  ..۵

 ؟مالتړ وکړي

 همدغو کاندیدانو تیرې کړنې څه دي؟د سیمې په هره انتخاباتي حوزه کې د  ..۱
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د سیمې په هره انتخاباتي حوزه کې د رایې   ..۲ ورکوونکو د هڅونې کچه څه ده؟

 حوزې د ګډون کوونکو اټکلي شمیر څومره دی؟  د سیمې د هرې انتخاباتي ..۴

 (Worksheet 4: Demographic Targetting) د شمیر په اساس په نښه کولڅلورمه کاري پاڼه: د وګړو 

 ئ: د خپلې مبارزې لپاره د وګړو د شمیر په اساس د په نښه کولو لپاره الندینیو پوښتنو ته ځوابونه ورکړ 

( د وګړو د رون د ټولو کاندیدانو ځانګړیتوب )عمر، جنس، مسلک، زده کړې او داسې نود ستاسو د کاندید په ګډ  ..۵

 شمیر په اساس څه دی؟

 د وګړو د شمیر پورې اړوند ډلې باید ستاسو د کاندید مالتړ وکړي؟کومې   ..۱

 ټاکنې وګټل شي؟یې په مټ  کافي اندازه رایې شته چېآیا په نوموړو ډلو )ګروپونو( کې دومره  ..۲

 آیا نور داسې کاندیدان شته چې د وګړو د شمیر پورې اړوند دغو ګروپونو څخه د رایې غوښتونکي وي؟ ..۴

 ؟ئد وګړو د شمیر پورې اړوند کوم ګروپونه به تاسو خپلو سیاالنو ته وسپار  ..۱

 ؟ئغوښتنه وکړد ګډون که اړتیا وي نو تاسو به د کومو برابرو ګروپونو څخه  ..۶

 Worksheet 5: Bringing Together all) ه: د ټولو په نښه شویو ډلو سره یوځاي کولپنځمه کاري پاڼ

the Targetting) 

 ئ:او ځوابونه یې د خپلې مبارزې په لیکلي پالن کې وراضافه کړئ الندې پوښتنو ته ځواب ورکړ

 .ئلیکټول احتمالي مالتړي هم د جغرافیه او هم د وګړو د شمیر پر بنسټ په یو لست کې و  ..۵

 .ئټول بالقوه مالتړي هم د جغرافیه او هم د وګړو د شمیر پر بنسټ په یو لست کې ولیک ..۱

کوم چې به تاسو خپلو سیالو کاندیدانو ته ئ ټول هغه غیراحتمالي رایې ورکونکي په یوه لست کې ذکر کړ ..۲

 ئ. وسپار

 مه ځانګړې توګه توپیر لري؟د احتمالي او بالقوه مالتړو ارزښتونه څه دي؟ ایا هغوي په کو ..۴

 د هغوي کړه وړه څه دي؟ ..۱

 نوموړي رایې ورکوونکي اندیښمن کوي؟ مسایلکوم  ..۶

 هغوي د کوم ډول رهبرۍ په لټه کې دي؟ ..۷

 د نفوذ لپاره مهم فکتورونه وي؟پورې کوم سوالونه به د په نښه شویو رایې ورکوونکو  ۷تر  ۵ستاسو په اند د  ..۱
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مبارزې پیغام ته وده ورکول څلورم ګام: د  Step Four: Developing the) )جوړول(
Campaign Message) 

 (?What is a message)     یو پیغام څه ته وایي؟

وي وهڅیږي ې خپل مخاطبین په نښه کړل نو بیا تاسو ته پکار دی چې نوموړو ته داسې یو څه ووایاست ترڅو هغکله موچ

ډاډ ورکوي چې ولې  داپیغام رایې ورکوونکو ته ه ته ستاسو د مبارزې پیغام ویل کیږي. چې تاسو ته رایې درکړي، دغ

نوموړي رایې ورکوونکي باید د همدغې څوکې لپاره تاسو د  د څه لپارهاو ئ تاسو د نوموړې څوکۍ لپاره ځان کاندیدو

 . هپیچلی ده ، مګر په ښکاره توګه ډیردا ډیر ساده بریښي، آیا داسې نده؟ ښه خبره دهستاسو د سیال په وړاندې وټاکي. 

په دې معنی ندی چې که  د مبارزې پیغامندی.  د څه لپارهچې پدې سره پیل وکړو چې یو پیغام  ئد مثال په توګه، اوس راځ

یې پروګرام وي، پیغام د موضوعاتو یو لست ندی چې کاندید به یې د حل الرې  به همغه پیغامنو ي نوموړی کاندید وټاکل ش

مبارزې د پیغام یوه  هم نده. دغه ټول د شعاررې ولټوي، او باید وویل شي چې پیغام یو ساده او راجذبونکی عبارت یا چا

دا برخه جوړوالي شي، بلکه پدې پورې تړاؤ لري چې د رایې ورکوونکو په هڅولو کې به اغېز ولري او که نه. مګر 

چې د رایې ورکوونکو د هڅونې لپاره په وار  ی. پیغام یو ساده بیان دمبارزې د رښتوني پیغام سره ګډ نشيباید د  ټول شیان

 وار تکراریږي.

 What voters care about and) رایې ورکوونکي څه ته پام کوي او څرنګه خپل معلومات ترالسه کوي؟

how they get their information?) 

لومړی دا چې هغوي ته څه د اهمیت وړ دي او دوهم . ئونیس څیزونه په پام کېمهم دوه اړه د رایې ورکونکو په تاسو باید 

 دا چې د هغوي )رایې ورکونکو( د معلوماتو سرچینې کومې دي. 

دي؟ احتمال لري  مسایلد عادي رایې ورکوونکو په پام کې کوم مهم  چېئ او پدې فکر وکړئ ځانګړی کړ یو څه وخت

 و ټکو ته ورته وي:چې د هغوي د لومړیتوبونو لست یو څه الندې ذکر شوی

 هغوي د خپل خاوند، ښځې، هلک ملګري، انجلۍ ملګرې یا نورو سره څه ډول ګذاره کوي؟  ..۵

 د هغوي ماشومان یا والدین په ښوونځي یا ژوند کې څه ډول دي؟  ..۱

 هغوي د خپلو دندو سره په څه حالت کې دي، آیا دومره پیسې به ولري چې د پایښت لپاره یې کافي وي؟ ..۲

 د هغوي د فوټبال ټیم څرنګه دی، ولې هغوي هروخت لوبه بایلي، او هغوي به راتلونکې لوبه وویني او که نه؟ ..۴

 هغوي باید د سبا ورځې په ټاکنو کې رایې ورکړي.؟چاته  ..۱

په لست ه.  اصلي خبره داده چې ستاسو د ټاکنو مبارزه د اوسط رایې ورکوونکو د لومړیتوبونو لست ته په کتو ډیره ټیټه د

نو  ز ولريمستقیم اغېد هغوي په ژوند باندې زیات  ول اوچت شیان به په ډیر لږ وخت او کمې توجه سرهکې پاتې ټ

 هغوي به په نوموړو شیانو باندې ډیر اغیز ولري. 

معلوماتو  داده چې پدغو وختو کې په رایې ورکوونکو باندې له هرې خوا دئ دوهمه خبره چې تاسو یې باید په پام کې ولر

. هغوي د ټلویزیون څخه خبرونه اوري، د کار په ځاي کې راپورونه ترالسه کوي، هر وخت اعالنات ترالسه وي ۍبمبار

کوي او د خپل نژدې ګاونډي په اړه ګڼ شمیر ګونګوسي اوري. کاندید دا فکر کوي چې د هغه مخالف یواځې هغه څوک 

کړی دی مګر رښتونې سیالۍ په هغوهڅونکو معلوماتو کې ده چې رایې دی چې د هغه سره یوې څوکې ته یې ځان کاندید 

نو ستاسو د مبارزې پیغام باید د نورو سرچینو د معلوماتو په ورکوونکي یې هر ورځ د مختلفو سرچینو څخه ترالسه کوي. 

 وړاندې ډیر پیاوړی وي. 
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ت په ساعتونو ساعتونو ، ورځو مبارزې لپاره خپل وخ لکه څرنګه چې کاندیدان او د مبارزو کارکوونکو د 

ورځو او میاشتو میاشتو لګوي، پدې اړه سوچونه کوي، مګر رایې ورکوونکي به د خپل ارزښتناک وخت او توجه یواځې 

 ئ. . نو تاسو یې باید له السه ورنکړیوه یا دوې دقیقې ولګوي

او ډیرې پیسې لګوي لنډ پیغام فکر کوي  ، له همدې کبله هغوي د یو ډیر روښانه اوپه هرڅه پوهیږيد اعالناتو کمپنۍ 

ترڅو دا ډاډ حاصل کړي چې د هغوي په نښه شوي رایې ورکوونکي یې ویني، اوري او د نوموړي پیغام څخه د امکان 

معنی ډک متنونه او  دترڅو ئ ولګو تاسو باید په ساعتونو ساعتونو وختئ. تاسو هم باید همداسې وکړترپولې خوند اخلي. 

ثانیو کې ایسته غورځوي او هیڅوک  ۵۱، مګر که چیرې رایې ورکوونکي ستاسو لیکنې په کئه ولیونضموند خبرپاڼې م

 ئ. یې نه لولي نو بیا تاسو خپل وخت ضایع کو

هغوي کوالي شي چې په یو غولونکی پیغام ، ئله همدې معلومیږي چې تاسو باید رایې ورکونکوته په درنده سترګه وګور

 یاست وال یې ورته ووایي، وپوهیږي. باندې مخکښې لدې چې س

 (Characteristics of a Good Message)      د یوه ښه پیغام ځانګړیتوبونه

 یولړمعیارونه شتون لري چې د هغو په مټ یو غښتلی پیغام جوړیږي. 

 نډ ويــــیو پیغام باید ل

ریدو حوصله والو د خبرو د اوسیاستاوږد نفسو )کوم چې ډیرې خبرې کوي( د حوصله تنګه وي او  د رایې ورکونکو

نو تاسو به په پوره باور ئ نلري. که چیرې تاسو رایې ورکوونکو ته خپل پیغام د یوې دقیقې نه په کم وخت کې ونه رسو

 ئ. د هغوي رایې هم له السه ورکړ کیداي شي، ئسره هغوي له السه ورکړ

 او د باور وړ وي پیغام باید رښتونییو 

نالرو او تاریخ څخه سرچینه اخلي، نو ځکه باید د کاندید د شالید سره نابرابري د د ارزښتونو، کړنو، کړیو پیغام د کاندی

له دې سره سر ه ستاسو پیغام باید د اعتبار وړ وي ځکه چې د کاندید بې اساسه وعدې په ډیره اسانۍ سره د رایې ونلري. 

باید ستاسو په وینا اعتبار وکړي یعنې ستاسو په شخصیت او  رایې ورکوونکيورکونکو په بې میلۍ کې زیاتوالی راولي. 

باید خپل بیان ته د خپلو تیرو تجربو د شواهدو او له همدې کبله باید اعتبار ولري.  ئپه هغه څه چې تاسو یې وعدې ورکو

ایاست چې څرنګه دا نه واو ئ باندې د پوهیدو خبرې کو یا پیښې که تاسو په کومې ستونزېئ. کړنو پر اساس مالتړ ورکړ

 ، نو دا ستاسواو د ستاسو د رایې ورکوونکو د وخت یو ښکاره ضایع کول دي. ئپه نوموړې ستونزې باندې پوهیږ

 یو پیغام باید هڅونکی او د رایې ورکوونکو لپاره مهم وي

کې  مسایلونوموړو چې ستاسو د په نښه شویو رایې ورکوونکو لپاره مهمې وي. په ئ خبرې وکړ مسایلوتاسو باید په داسې 

 مسایلرایې ورکوونکي په خپل روزمره ژوند کې ورسره الس او ګریوان وي، نه هغه باید هغه ستونزې نغښتې وي چې 

کاندید باید د هغو رایې ورکوونکو څخه مالتړ وکړي کوم چې د . وي اړینچې د سیاستوالو په اند د عمومي کړنالرې لپاره 

ړې او یا د تقاعدۍ د پیسو په اړه خبرې کوي، باید لکه هغه کاندید داسې نه شي کوم چې د خپلو دندو، د ماشومانو د زده ک

 باید په. ونه پکښې موجود ديځکه چې د ټولو اړوندو پوښتنو ځواب هم ده لهئمسبودیجې په اړه خبرې کوي اګر چې مهمه 

توب لپاره خپل ځان تر ټولو مناسب کس او د هغوي د استازیئ رایې ورکوونکي وهڅوچې  چې ستاسو هڅه دادهئ یاد ولر

 . ته رایې درکړي لپاره یو څه وکړي یعنې تاسو تاسوسترڅو هغوي  ئوروپیژن

  یو پیغام باید توپیر وښیي

باید رایې ورکوونکو تاسو وټاکي. د خپل کاندید په توګه څوک یو رایې ورکوونکي باید د ستاسو او د نورو کاندیدانو څخه 

. که چېرې هرکاندید د اقتصادي ئتوپیر لر کې څهپه د نورو کاندیدانو څخه په سیالیو کې چې ئ ړته خپل ځان بیان ک

له بل پلوه  پرمختیا او ټولنیز امنیت لپاره والړ وي نو بیا به د رایې ورکوونکو څخه د کاندید په ټاکلو کې الره ورکه شي.

په دې صورت  یې ونکړي، نو بیا  ستاسو نور سیاالناو ئ که تاسو د ځانګړو صنعتونو د مالیاتو د کمښت خبره ذکر کړ
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کې ستاسو رایې ورکوونکي په اسانۍ سره خپل کاندیدان په  د پیغام د خالي خانې ډکول چې وروسته به .کوالي شينښه 

ځ د منضمیمه هم د سیاالنو تر "هـ"د    .کوي ذکر شي، د یوڅرګند توپیر په رامنځته کولو کې مرسته په یو څه تفصیل سره

 یو څه سالمشورې وړاندې کوي. توپیر د رامنځته کولو په اړه 

 کې ځاي ونیسي یو پیغام باید ښکاره وي او په زړونو

زیاتره ستاسو پیغام باید په هغه ژبه کې وړاندې شي چې رایې ورکوونکي یې په کار وړي او په اسانۍ ورباندې پوهیږي.

رایې ورکوونکي نه ورباندې پوهیږي او یا د ه کار یوسي چې یا خو وخت کاندیدان غواړي چې داسې تخنیکي کلمې پ

ئ ، نو تاسو باید کار وکړئه څرګند کړتاسو نه غواړۍ چې رایې ورکول په ډاګهغوي لپاره کومه ځانګړې معني نلري. 

 ئ. د څه په اړه خبرې کوچې تاسو  ئترڅو پدې پوه ش

په  د وضعیت رښتوني ژوندد د خلکو، شیانو او ل ډیر مهم دي. د رایې ورکوونکو په مغزو کې یو فرضي  تصویر جوړو

 ئ. ړترڅو معنوي نظر لکه )اقتصادي کړنالره( په نښه کئ اړه خبرې وکړ

د په عمومي توګه  موندلې الرکوونکو زړونو ته یې او هغه سیاست پوهان چې د رایې ور ده معاملهسیاست یوه احساساتي 

یعنې زړه ته الر  لري الر سرونو ته )رایې ورکوونکو( د هغويچې  یې کوم ې ويڅخه ډیر وړاندسیاست پوهانو هغو 

یدتوب د روښان فکري د خپل ګوند یا کاند. دا پدې معنی ندی چې تاسو باید يپه نسبت ډیر مهم د ته د الر لرلو سر لرل 

داسې الرې چارې چې تاسو باید دا د دې لپاره ئ. او یا دا چې د رایې ورکوونکي ذکاوت له پامه وغورځوئ اساس پریږد

چې تاسو په ټولو هغو ستونزو ئ او دا روښانه کړئ چې خپل پیغام د رایې ورکوونکو د ارزښتونو سره وتړئ ولټو

 ستاسو خلک ورسره الس او ګریوان دي. هره ورځ چې ئ پوهیږ

 یو پیغام باید په نښه شوی وي

که ستاسو د مبارزې پیغام د هر چا کې پرې بحث وشو:  "وښه کولدریم ګام:  د رایې ورکوونکو په ن"لکه څرنګه چې په 

کوم  هغه کسان چې تاسو ته به رایې درکړي د هغو کسانو سره توپیر لريلپاره وي نو په حقیقت کې د هیچا لپاره هم ندی. 

یرونه په ګوته کړي او ستاسو مبارزه باید دغه توپ به چې تاسو ته رایې درنکړي او دغه دواړه ډلې بیالبیلې اندیښنې لري.

رایې په اکثرو حاالتو کې ستاسو پیغام هغو رایو ورکوونکو ته ورسوي چې په احتمالي ډول به تاسو ته رایې درکوي. 

 ساتي، کهوورکوونکي څرګند معلوماتو ته اړتیا لري ترڅو داسې یو کاندید په نښه کړي کوم چې د هغوي ګټې خوندي 

مات ولري نو همغو ته به رایې ورکړي. زیاتره وخت سیاست وال د دې ډول څرګند داډول معلو يچیرې رایې ورکوونک

پدې اړه یو څه پوه شي بې له ځکه هغوي د رایې ورکوونکو څخه تمه کوي چې  معلوماتو په وړاندې کولو کې پاتې راځي.

  سیاستوال یې وایي. کوم چې  او یا ټول هغه وزغمي ویل شوي ويدې چې ورته 

 ید بیابیا تکرار شيیو پیغام با

کله چې ستاسو پیغام دا جوته کړي چې کوم ډول پیغام به ستاسو په نښه شوي رایې ورکوونکي وهڅوي ترڅو تاسو لپاره 

. رایې ورکوونکي ستاسو مبارزې ته پام نه اړوي، ئبیا بیا تکرار کړهروخت بیا تاسو باید همغه پیغام رایې درکړي، نو 

، په یاد ونلري. ویليهغوي تاسو ته غوږ نه ږدي او هغوي به هغه څه چې تاسو یاست چې ځکه چې تاسو داسې یو څه وا

هغوي نوموړی پیغام په بیال بیلو طریقو په تکراري ډول ، باید ئهغه پیغام چې تاسو یې د رایې ورکوونکو سره ثبتو

 ئ. وفکر ګډوډیې ورکوونکي راد نو دا ښیي چې تاسو  ئواوري. له همدې کبله که تاسو خپل پیغام کې تغیر راول

 Worksheet 6: Why are you running for)  ؟پاڼه: ولې تاسو ددې څوکۍ لپاره کاندید یاستکاري ږمه شپ

this office?) 

چې ولې باید رایې ورکوونکي د ستاسو ګوند یا کاندید ته ئ او ټول هغه دلیلونه پکښې ذکر کړئ یو لست جوړ کړ ..۵

 رایې ورکړي. 

د  به . دائاو د خپل کاندید په اړه یو لنډ بیان ولیکئ ه ترټولو هڅونکی دلیل غوره کړخد نوموړو دلیلونو څاوس  ..۱

ولې باید زه "یا  "ولې تاسو د نوموړې څوکۍ لپاره کاندید یاست؟" چې ستاسو لخوا د دغې پوښتنې ځواب وي

  "ستاسو مالتړ وکړم؟



 26 

چې ئ تاسو باید دا وړتیا ولرئ. وخت پرې تېر کړ و څه او ی ئاوس نوموړی بیان په لوړ اواز ولول ..۲

 ئکه چیرې تاسو د یوې دقیقې څخه زیات وخت نیسئ. کړ بشپړنوموړی بیان د یوې دقیقې څخه په کم وخت کې 

پام په باید . ئنو تاسو باید د ځینې اوږدو عبارتونو او توضیحاتو په لرې کولو سره په خپل پیغام کې لنډوالی راول

 چې رایې ورکوونکي به ستاسو د لسو دقیقو وینا ته په بشپړ ډول غوږ  نه ږدي.  ئولر کې

 تیرو وخپل د آیا تاسو. آیا هغه د اعتبار وړ او رښتونی دی؟ ئد پورتني معیار په وړاندې خپل پیغام درجه بندي کړ ..۴

د ستاسو د په چې ئ رې کوآیا تاسو د هغو شیانو په اړه خبئ. تجربو پراساس د خپل بیان څخه مالتړ کو شخصي

نو پدې  یسئکه چیرې تاسو دیوې دقیقې څخه زیات وخت په بر کې ننښه شویو رایې ورکوونکو لپاره به مهم وي؟ 

آیا تاسو د خپل . ئبې فایدې کلمې او عبارتونه موجود وي چې تاسو به یې له منځه وړالي ش ېبه ډیرصورت کې 

 ؟ ئوړاندې کو الره روښانهولو د غوره ککاندید او مهمو سیاالنو ترمنځ 

دي، تاسو  يچې لومړی ځل درڅخه پاتې شو ئڅه په پام کې ونیسئ او هغه اوس خپل بیان د دوهم ځل لپاره ولیک ..۱

او  ئلکه څرنګه چې تاسو خپل بیان لیکئ. ته د یوې دقېقې څخه زیات وخت ځانګړی نکړبیاهم باید خپل پیغام 

خپل ، نو تاسو به په همدې ترتیب سره ئاو د رایې ورکوونکو سره خبرې کوئ و، بیا یې په کار اچئبیا یې لیک

 ئ. پرمختګ ته دوام ورکړ

 (Worksheet 7: the Message Box)بکس اوومه کاري پاڼه: د پیغام 

ولو پیغامونو په جوړله کاندیدانو سره د جوړښت رامنځ ته کړ ترڅو  الندنیپاول تولی  امریکایي سیاسي استراتیژي پوه 

غور وکړي. هغه دغه کړنه میتودیک او صحیح توګه سره کې مرسته وکړي او د خپلو ټاکنیزو تګالرو په اړه په 

به د مبارزې په  . د پیغام بکس د کاندیدانو څخه یواځې دا نه غواړي چې هغوي هونومولپه نامه  "پیغام د بکس"د 

 سیاالنو د حملو ځواب وایي.  هغوي به څرنګه د خپلوڅه وایي بلکه داهم غواړي چې  مهال

 ئ. د کاغذ په یوه لویه ټوټه یا د تباشیر په تخته باندې الندنی ګراف رسم کړ
 مونږ د هغوي په اړه څه وایو  مونږ د خپل ځان په اړه څه وایو

 هغوي د هغو په  اړه څه وایي  هغوي زمونږ په اړه څه وایي

 چې امکان ولري.  څومره ئاوس په هر بکس کې دومره معلومات ولیک

 مونږ د خپل ځان په اړه څه وایو

مبارزه غواړي رایې برخه په هغو مثبتو شیانو ډکه ده چې  د بحث څلورمهکاندیدان او مبارزې خپل ځان څه ډول ښیي؟ 

 په عمومي ډول دا هغه معلومات دي چې تاسو په شپږمه کاري پاڼه کې ذکرورکوونکي د خپلو کاندیدانو په اړه وپوهوي. 

 کړي دي. 

 مونږ د هغوي په اړه څه وایو 

په هغو منفي شیانو ډکه ده چې مبارزه غواړي ستاسو مبارزه ستاسو ګڼ شمیر سیاالن څه ډول بیانوي؟ دغه څلورمه برخه 

او هغه دالیل پکښې شامل دي چې رایې ورکوونکي  ترڅو رایې ورکوونکي د خپلو سیاالنو په اړه فکر ورباندې وکړي

چې  ئه رایې ورنکړي. کیداي شي تاسو دغه په مستقیم ډول ونه وایاست مګر کم ترکمه تاسو باید پرې پوه شباید هغوي ت

 څه دي. 

 هغوي زمونږ په اړه څه وایي

سیاالن به د رایې وګوري. پدې څلورمه برخه کې مبارزه باید ستاسو کاندید او مبارزه د ستاسو د اصلي سیاالنو د لید څخه 

تاسو د کاندید په اړه څه وغواړي او د هغو په اند آیا رایې ورکوونکي باید د ستاسو د کاندید لپاره رایې ورکوونکو څخه د س

 ورنکړي؟
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 په  اړه څه وایي  خپل ځانهغوي د 

چې هغوي ئ نو اوس دې ته وګور ئلکه څرنګه چې تاسو خپل کاندید او مبارزه د ستاسو د اصلي سیاالنو د لید څخه ګور

 د ستاسو د سیاالنو په اند ولې باید رایې ورکوونکي د هغوي لپاره رایې ورکړي؟څه ډول بیان کړي. به خپل ځانونه 

ه چیرې په سمه توګه ترسره شي، د پیغام مکمل بکس باید هغه څه په لنډ ډول بیان کړي کوم چې کیداي شي ستاسو کاندید ک

او هغه تورونه چې په ضمني ئ کر یې نه وي شوپدې کې هغه څه شامل دي چې کیداي شي ذاوټول سیال لوري ووایي. 

کي یاست دا پدې داللت کوي چې روند مثال په توګه که تاسو ووایاست چې تاسو ډیره تجربه لډول سره وارد شوي وي. 

ستاسو سیال فاسد دی. چې که ووایاست چې تاسو ایمانداره یاست دا پدې معنی دی ې ستاسو سیال بې تجربې دی. ګواک

که د مثال په توګه هغوي ووایي چې زده . تورونه لګوالي شي ف لوری هم ستاسو په کاندید باندې همداشانستاسو مخال

او  تاسو به د هغوي بیان شویوئ. ګواکې تاسو زده کړې ته پام نه کوکړې ته پام کوي نو هغوي دلته دې ته اشاره کوي چې 

 ځواب ووایاست؟  څرنګهاشاره شویو تورونو ته 

او خپل سیال ته په مثبت او خپل ځان ته ئ دغه ستونزه تاسو اړ باسي ترڅو د خپل مخالف لوري رول اداء کړزیاتره وخت 

. اصلي ندیې چې دا خبره یواځې ستاسو سیال کوي مګر په حقیقت کې داسئ باید په یاد ولرئ. په منفي سترګو وګور

اسو د هغوي ځوابونه ونه وایاست نو رایې ورکوونکي که تکړي. وپوښتنه داده چې رایې ورکوونکي به په څه باندې باور 

 د هغوي معلومات رښتیا وګڼي. به 

په تاسو  یې به ید ستاسو مخالف لورچې ئ د هغو تورونو لپاره ځواب وړاندې کړددغې برخې بل مهم ټکی دادی چې 

اسو باندې تور ولګوي نو څرنګه به که ستاسو سیال په خپلو څرګندونو کې په تاسو باندې حمله وکړي او یا تباندې ولګوي. 

 ځواب ووایاست؟د هغوي تاسو په خپلو څرګندونو کې 

د  سیاالنود خپلو  وړاندېکوونکو په د رایې ورکوونکو سره د خپل اعتبار لوړول او د رایې ور –د اعتبار وړتوب 
 Credibility- Raising your credibility with voters and lowering your) ټیټولراکچه  اعتبار

opponents credibility with voters) 

 ئنو تاسو باید دا په پام کې وساتئ او د خپلو سیاالنو سره توپیر رامنځ ته کو ئپیغام په پام کې نیس لکه څرنګه چې تاسو

ه اصطالح تاسو په بلئ. چې تاسو باید د خپلو په نښه شویو رایې ورکوونکو سره د خپلو سیاالتو په پرتله زیات اعتبار ولر

د دا ترڅو هغوي تاسو باندې باور وکړي او تاسو ته رایې درکړي.  ئباید د رایې ورکوونکو په وړاندې ښه کاندید وبریښ

 ډول کار ترسره کولو لپاره دوه الرې موجودې دي. 

تاسو دا  ر لوړ شي. ترڅو د رایې ورکوونکو په وړاندې ستاسو اعتبائ کړنې او ویناوې وکړلومړی دا چې تاسو باید داسې 

کې  مسایلوپه چې په خپلو مثبتو ځانګړیتوبونو باندې ټینګار وکړی او  ئکوالي ش ترسره ډول کړنې په هغه صورت کې

  چې خلکو ته خوښ وي. ئ کړ څرګندخپل هغه ځاي 

ل کړنې په هغه دا ډو ،ئد خپلو سیاالنو اعتبار راټیټ کړ چې د رایې ورکوونکو په وړاندې ئدوهم داچې تاسو کوالي ش

ګڼ شمیرتیرو  پهچې د هغوي )سیاالنو( په منفي ځانګړیتوبونو باندې ټینګار وکړی او  ئصورت کې ترسره کوالي ش

 چې خلکو ته خوښ نه وي.ئ هغه ځاي بیان کړ یېکې  مسایلو

 مهالمبارزې په زیاتره وخت تعلق پدې لري چې تاسو خپل ځان د ئ او په څه ډول غوره کو یوهکومه و څخه له دغو طریق

او په اسانۍ سره د خپل بریالیتوب تمه ئ . زیاتره وخت که چیرې تاسو په ټاکنو کې وړاندې اوسیږئپه کوم مقام کې وین

نه په ګوته به خپل سیاالن تاسو  ئ.د خپل اعتبار په لوړولو باندې الزیات ټینګار وکړ ئنو پدې صورت کې کوالي شئ کو

د منفي مبارزې  ترڅوئ تاسو به په خپلو سیاالنو باندې بې ځایه ګوزارونه هم ونکړ ئ. کړاو نه به هغوي ته توجه و ئکړ

 سبب وګرځي.  بیلیدورایې ورکوونکو د  له تاسو څخه داو 

کافي نه وي. د ګټلو لپاره نو پدې صورت کې یواځې د اعتبار لوړول به  ئمګر که چیرې تاسو خپل ځان وروسته پاتې وین

اود بل پلوه د خپل سیال د اعتبار په ئ داي شي تاسو له یو پلوه د خپل اعتبار د لوړولو لپاره کار وکړنو پدې صورت که کی

ئ داسې څه نه لرپه خپل سیال باندې د ګوزارونو له امله مفهوم ویالي شو چې تاسو  بل په یوه ئ.راټیټولو کې هم ونډه ولر
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ال بایللو په ح تاسو ال له مخکې دئ )چې له السه یې ورکړ )احتمال لري چې ئ پاره هرڅه لراو د ګټلو لکې یاست( 

 . (ئګټې یو

 (Issues and the Campaign Message)او د مبارزې پیغام  ېلاسئم

لست ندی چې تاسو باید د  پیښولکه څرنګه چې مخکې وویل شول، ستاسو د مبارزې پیغام ستاسو پروګرام ندی او یا د هغو 

په ځان کې ولري چې ستاسو په نښه  موضوعاتبیاهم ستاسو د مبارزې پیغام باید هغه . ئحل الرې چارې ورته پیدا کړ

 شویو رایې ورکوونکو ته د اهمیت وړ وي. 

د تنې ونې  غټېڅیړۍ د یوې  و ته باید خپل د مبارزې پیغام دتاسستاسو د کاندید د ارزښتونو او ستاسو د تجربې پربنسټ 

لې چې تربحث ئدغه قیاس ته په کتو د مبارزې مسالړه او د ښو ریښو لرونکې وي. ، په خپل ځاي وقوي یعنېپه څیر وي 

 سره د ونې د تنې، چې ډیره سیمه به یې نیولي وي مګر په ټینګه سره به ستاسو الندې نیول کیږي، د خاښونو په څیر دي

ستاسو په ځان کې ولري چې لې په ئمسهغه ډیرې یولړ همدارنګه ستاسو پیغام باید چې ستاسو پیغام دی، تړلي وي. 

بیاهم ددې لپاره چې دغه ستونزې په اغیزمنه توګه پاي ته ورسیږي او ددې لپاره چې د رایې لري.   مخاطبینو پورې تړاؤ

، نو تاسو باید ټول مسایل په خپلو د مبارزو په پیغام ئڅخه ځان وژغور ګډوډولوتناسبۍ د  د بېئلو ورکوونکو ترمنځ د مس

 ئ. پورې وتړ

کال  ۵۹۹۱پخواني جمهور رییس کلنټن د د  او ښه طریقه دې ډول کړنې په ښه توګه د ترسره کولو یوه څرګنده بېلګهد 

 د جمهور رییس کلنټن پیغام یو ډیر ساده پیغام ؤ: مبارزه د جمهور رییس بوش په خالف ده. 

توالي د امرېکې ولس دې ته اړ ایستلی د جمهوري غوښتونکو د رهبرۍ په مهال دولس کاله ټولنیز رکود او اقتصادي وروس

 کال انتخاب جوت ؤ: بدلون یا ډیر داسې ورته څه.  ۵۹۹۱د ؤ ترڅو د یوه بدلون غوښتونکي شي. 

که چیرې د مثال په توګه کلنټن د  ولوبول.لې په تړلو کې خورا ښه رول سئپیغام سره د هرې م خپل د کلنټن مبارزې د

زده بدلون وه او یا دې ته ډیره ورته؟ که چیرې کلنټن د نو بیاهم پوښتنه د  ې وايروغتیایي پاملرنې د سمون خبره کړ

خبره کړې واي نو پوښتنه بیا د تل لپاره ورته وه، بدلون او یا دې ته کړې، اقتصاد، ټولنیزې هوساینې او داسې نورو 

 ورته؟

او د مبارزې  و د ټولو معیارونو سره سمون درلودښه پیغام جوړول هد کلنټن د پیغام جوړنې تګالره د یو د یادونې وړ ده چې

 د مثال په توګه: وړاندیزونو د شکل سره سم یې جوړ کړی ؤ. جوړونې په الرښوود کې د ذکر شویو  د پالن د

سیاسې نظر سنجونو او فوکس ګروپونو دا ښودله چې د امریکې ؤ. جوړ شوی م د بشپړې څېړنې پر اساس د مبارزې پیغا

 ډیر تږی ؤ.  ته کې د بدلون راوستلو اولس په حقیقت

ړي پیغام لنډ، رښتونی، د اعتبار وړ ؤ، د رایې ورکوونکو اکثریت ته مهم ؤ، د بوش او د جمهوري غوښتونکو سره د نومو

 یر ښودلو او امریکایانو ته ډیر روښانه او په زړه پورې ؤ. یې توپ

چې په دې اند  هغه خلک کوم ،خلکو لپاره  جوړ شوی ؤ د بقېړی پیغام د ځانګړو مخاطبینو، کاریګرو او د منځنۍ طنومو

ل کلنټن په دوامدار ډول په خپل پیغام بِ د جمهوري غوښتونکو کړنالرو د هغوي په پرمختګ کې همکاري نه کوله. ؤ چې 

 . باندې ټینګار وکړوراو په تکراري ډول یې  اودرید "بدلون او یا هغه ته ورته ډیر څه"

  (Issue Selection) د مسألې ټاکنه

تیا وارولو ته اړهستونزه داسې یو حالت دی چې نشو.  ګډوډترمنځ په توپیر لرلو کې  مسألېاو  ستونزېدا مهمه ده چې د 

ده کړې په ز یوه برخه ده، لکه د  و یا د حل د الرېیوه د حل الره اد ستونزې لپاره مسأله لري لکه اقتصادي ستونزې. 

  .د حل الر وموميستونزې  ېاړوندپورې اقتصاد  پهاو وړوکې سوداګرۍ ترڅو  نهزیاته پانګه اچو برخه کې

مسألې په پام کې ونیسي، د خپل پیغام په واسطه ځینې ځانګړې  به لکه څرنګه چې تاسو پدې اند یاست چې ستاسو مبارزه

سو د ټاکل شویو رایې ورکوونکو دغه ځانګړې مسأله ستالومړی داچې ئ. نو دوه مهم شیان دي چې تاسو یې باید په یاد ولر
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زیاتره ددې موضوع په اړه د کوم کاندید نظر غوره دی؟  دویم، د رایې ورکوونکو په اند لپاره څومره د پام وړ ده؟ 

وخت کاندیدان هغه مسألې چې رایې ورکوونکو ته مهمې وي له پامه غورځوي او په هغو مسألو باندې ټینګار کوي کومې 

ار هغوي مخالفې ډلې یې د اعتبګار کوي چې د نلپاره مهمې نه وي او یا په داسې مسألو باندې ټیرایې ورکوونکو چې د 

 یې په نوموړو مسألو باندې غوره نظر لري.  لرلو دعوا کوي یعنې مخالف لوري

 الندینی مشق دغه ټکی په څرګند ډول بیانوي. 

 Worksheet 8: Determining Issue important) مقام په ګوته کول د او ېمسأل مهمې اتمه کاري پاڼه: 

and position) 

په ټاکنو  به د راتلونکونوموړې مسألې احتمال لري چې لس داسې مسألې په پام کې نیسي،  چې ستاسو کاندیدئ فرض کړ

، نو تاسو به دوه یا درې ئددې لپاره چې د خپلې مبارزې تمرکز خوندي وساتفکتورونه وي. د پام وړ کې مبارزو 

د دغه ډول ګراف په کار وړل له تاسو سره مرسته  لپاره، هغه کوم دي؟ کیداي شي د نوموړو د په نښه کولو ئاړوغو

 وکړي: 

 ستاسو په نښه شویو رایې ورکوونکو ته دکوم چې ئ درجه بندي کړترتیب سره هغه په  (Jتر  Aلومړی لس مسألې )

مسأله رایې ورکوونکو ته ترټولو ډیره مهمه ده چې بیا په  C)شمیرې په چوکاټ کې(. په دغه مثال کې د اهمیت وړ وي 

 .ألې ديمس I او  G, F, J, E, A, D, H, Bترتیب سره د 
 

  مقام  اهمیت  مسألې

A  5  8  

B  2  6  

C  10  2  

D  4  1  

E  6  5  

F  8  3  

G  9  10  

H  3  4  

I  1  7  

J  7  9  

 

، او په مختلفو ربعو کې یې ځاي پر ځاي ئدغه لس مسألې په نښه کړ ،کې ښودل شوېاوس  لکه څرنګه چې په ګراف 

 ورته ښکاره شي: ته مثال یې باید یوڅه الندیني ګراف ئ. کړ

 ډیر مهم/ټیټ مقام

10       C  

9  

8                            F  

7  

6                                               E  

مقام ډیر مهم/ښه  

                G  

                                

                                  J  
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5  

4        D  

3                                         H  

2  

1  

0         1         2         3         4         5  

 لږ مهم/ ټیټ مقام 

                               A  

       B  

                   I  

       6         7              8              9            10  

 

 لږ مهم/ښه مقام

 

 

   

دغه مثال پستاسو مبارزه باید په هغو مسألو باندې ټینګار وکړي کومې چې د ربعې پورتني ښي الس ته ایښودل کیږي. 

دغه مسألې ډیر مسألو باندې تمرکز وکړي. په نښه شوي رایې ورکوونکي په دې اند دي چې  Jاو  Gکې، کاندید باید د 

اهمیت لري او هغوي په دې باور دي چې ستاسو کاندید له نوموړو مسألو سره د معاملې کولو لپاره ډیر ښه موقف غوره 

 کړی دی.

 رکز به ستاسو د کاندید سره ډیره مرسته ونکړيلوري په موضوعاتو )لږ مهم/ښه مقام( باندې تم کیڼد الندېنۍ ربعې د 

د تمرکز نه  چې په دغو موضوعاتواګرځکه چې نوموړې موضوع په نښه شویو کسانو ته دومره ډیره د اهمیت وړ نده. 

، نو تاسو باید په داسې څه باندې خپل منابع له السه ورنکړی او بې ځایه خبرې ورباندې کول به کاندید ته زیان ونه رسوي

 نکړي کوم چې په نښه شویو مخاطبینو ته د اهمیت وړ نه وي. و

اګر چې په ري په موضوعاتو )ډیرمهم/ټیټ مقام( باندې تمرکز ډیر خطرناک دی. په حقیقت کې د پورتنۍ ربعې د ښي لو

 اسب ګڼي.نښه شوي رایې ورکوونکي یې ډیر مهم بولي او د نوموړو موضوعاتو سره د معامله کولو لپاره نور کاندیدان من

خپل سیال پیاوړی کوي. یا  نوموړی بهپه اړه خبرې کوي نو  Fاو  Cله همدې کبله هرځلې چې ستاسو د خوښې کاندید د 

کوالي چې  دیغلط دا فکر  کاندیدد ئ. د خپلو منابعو په لګولو سره د خپل سیال مالتړ کوپه بل شکل ویالي شو چې تاسو 

د یوې ځانګړې موضوع په اړه د رایې د ارواپوهنې له نظره  په لور واړوي. نوموقفود خپلو  شي د رایې ورکوونکو نظر

ورکونکي د نظر بدلول ډیر ستونزمن کار دی، البته دا به له هغه څخه ډیر اسانه وي چې د بحث مضمون هغو موضوعاتو 

کې ولې ستاسو کاندید باید پورتني مثال په په ښه توګه ځاي په ځاي شوی وي.  ته واړول شي کومو کې چې ستاسو کاندید 

موضوع په اړه خبرو کولو  G د د خلکو نظر واړوي پداسې حال کې چې نوموړی تهموضوع   Cترڅو د  لږ منابع ولګوي

 سره خپل پام اړوي؟ ېعالق ېپه ډیر ته

 (Socialogical Research and Message Development) په ټولنپیژندنې پورې اړوند څیړنه او د پیغام جوړول

ستاسو د مبارزې پیغام باید درایې ورکونکو د په نښه کولو او د هغوي د تحلیل او تجزې په څیر د ډیرې ژورې څیړنې په 

، نو باید یواځې په کښیناستو او ئبنسټ ترسره شي.  د مثال په توګه لکه پورتنی جدول کله چې تاسو د مسألو یو جدول ډکو

که یې احتمال وي نو ستاسو درجه اندې ترسره نه شي. فکر کولو بموقف په اړه او د خپل د اهمیت تړاؤ اړوند د هغه د 

همدارنګه تاسو باید د ټاکنو د پیغام د ازمایلو لپاره په ټولنپیژندنې بندي باید د رایې ورکولو د معلوماتو څخه رامنځ ته شي. 

تاسو به د یو موټر په اخیستلو ئ. معلوم کړترڅو د ټاکنو دمبارزو څخه دمخه خپل پیغام  ئپورې اړوند څیړنه پکار واچو

ئ، چې داسې ده نو ولې به تاسو د یو پیغام په او ډاډمن نه ش ئترڅو چې د هغه چلیدل ونه ګورئ په زرګونو ډالر ونه لګو

ډ او دا ډائ چې نوموړی پیغام یوځل په خپله ازمایښت نه کړئ خپرولو او چاپولو باندې په زرګونو ډالر مخکې له دې ولګو
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فوکس ګروپونو تشکیلول به ستاسو لګښتونه ډیر کم کړي او  د  وموړی پیغام اغیزمن دی او که نه؟ن آیا چېئ ترالسه کړ

 د عمومي نظر سنجۍ په مټ به ستاسو پیغام ازمایښت کړي. 

  (Stay on Message) باندې پاتې کیدلپه خپل پیغام 

او د ئ و بیا تاسو ته پکار دی چې په خپل پیغام باندې ټینګ اودریږکله مو چې یو روښانه، لنډ او هڅونکی پیغام جوړ کړ ن

، نو همدې ته "په خپل پیغام باندې ئوکړکار واخلئ او د سرغړونې څخه یې ډډه  ټاکنیزو مبارزو په اوږدو کې ورڅخه

 وایي. اودریدل"

ه ترڅیړنې الندې ونیسو. دا مهمه ده په راتلونکي فصل کې به مونږ د رایې ورکونکي سره د اړیکو نیولو ګڼ شمیر میتودون

زیاتره وخت کله چې د یوې  چې د هرډول میتود څخه د کار اخیستلو په مهال باید د یو ډول پیغام څخه کار واخیستل شي.

اړیکې لپاره کوم پیغام په کار وړل کیږي، که چیرې همدغه پیغام د اړیکو نیولو په کوم بل میتود کې هم په کار یوړل شي 

د مثال په توګه د ټلویزون لخوا د دیرش ثانیو سوداګریز اعالن کوالي شي چې هغه  وموړی پیغام به الغښتلی شي.نو  ن

رایې د که تاسو هروخت یوشان پیغام په کار وړی نو لخوا خپور شوی وي.  رسنیو لیکنو او پیغام پیاوړي کړي کوم چې د

ویل شي.  ينور هم پیاوړ اورېدلي هغه بهچې  یې هرهغه څهنه شي او  ګډوډبه هیڅکله له تاسو څخه  و فکرورکوونک

ښه پرې پوه شي او له ځان سره یې ثبت کیږي چې رایې ورکوونکي باید ورته پیغام لږ تر لږه اووه ځلې واوري ترڅو 

 کړي. 

 ه بهر کړي.څخ و ستاسو مبارزه به د پیغام د لیکېمخالفې ډلې یا رسنۍ داسې څه ترسره کړي چې تاسو ازیاتره وخت به 

بلکه هغه څه به وایاست چې ئ نو که غواړي چې ځواب یې ووایاست نو هغه څه به نه وایاست چې تاسو یې ویل غواړ

په ډیری حاالتو کې تاسو باید تورونو ته ځواب ووایاست مګر باید بیرته زرترزره  ستاسو سیال یې د ویلو غوښتنه کوي. 

 ئ. وړاندې کویې تاسو  چې ئراوګرځهغه پیغام ته خپلو مسألو او 

. مالتړو ته د خبرو کولو څخه وروسته، ئدا هم ډیره مهمه ده چې تاسو باید خپل پیغام په ډیرو معلوماتو کې ډوب نه کړ

عادي رایې ورکوونکي کاندیدان او سیاستوال په غلط ګمان سره وایي چې رایې ورکوونکي ډیرو معلوماتو ته اړتیا لري.

ونې ته اړتیا ولري، باید د ستاسو د هغو مالتړو لخوا چې له پخوا څخه هڅول شوي او الزیاتو چې کیداي شي اوس هم هڅ

زیاتره وخت تاسو دغه اړتیا چې د الزیات معلوماتو د ورکولو اړتیا ده، د پاڼو یا معلوماتو ته اړتیا لري، ونه هڅول شي. 

داسې په یوه پاڼه کې په لنډ ډول  د خبرپاڼېي یې ه پکار دی چې اصلي ټکمګر تاسو ت ئمقالو په مټ هم پوره کوالي ش

داسې کلمو سره لنډ پتاسو باید خپل پیغام په یوه ځانګړې پاڼه کې نور هم پیغام یې په لومړۍ جمله کې راشي. چې   ئولیک

نه او ترڅو څوک پرینږدي چې پیغام یې ئ د تصویرونو او عنوانو پواسطه ځانته واړو چې د رایې ورکوونکو پام ئ کړ

نو په میتود مهمه برخه وي.  ټینګولو د . دغه ادبي لیکنه به ستاسو د رایې ورکوونکو  سره د اړیکو دئوي ورته رسول

په نژدې ئ. هغوي ته دغه خبرپاڼه یا د هڅونې پاڼه ورکړ ئهمدې توګه که څوک ډیر معلومات وغواړي نوتاسو کوالي ش

لیکنې جوړې کړو مګر اصلي ټکی دا تبلیغاتي د ښه کیفیت لرونکې  چې څرنګه کوالي شو خبره وڅیړووختونو که به دا 

هومره به یې اغېز زیات ئ او هرڅومره چې خپل پیغام ښه رسوئ دی چې خپل پیغام خلکو ته ډیر په اغیزمنه توګه ورسو

 وي. 

 Step Five: Developing a Voter) اړیکو د پالن جوړول سره د پنځم ګام: د رایې ورکوونکي

Contact Plan) 

کې به دا پریکړه او څه به وایاست، نو په راتلونکي ګام ئ کله مو چې دا خبره پاي ته ورسوله چې د چا سره به خبرې کو

ایاست یا په بله اصطالح څرنګه به تاسو خپل د مبارزې پیغام رایې ورکوونکو ته چې په څه شکل به نوموړې خبره وئ کو

 ؟ئرسو

باید په پام کې یې  چې تاسو رایې ورکوونکو ته د رسیدو مختلفې الرې چارې ولټوی،ځینې مهم ټکي دي چې مخکې لدې 

. لومړی د محدودو منابعو قاعدي دي، چې مطلب ېې د هر میتود د ئټکي په هر میتود کې پکار وړالي ش نوموړي ،ئونیس

پیسو په مقابل کې، د څو  لګښتونو )وخت، پیسې او خلک( پیمانه دی ترڅو دا جوته شي چې نوموړی میتود  د څومره

یو د بل پر ځاي په  ودوهم داده چې په ځینو میتودونو کې د منابعکسانو په مټ او په څومره وخت کې ترسره کیداي شي. 

د رایې ورکوونکو په باالخره، سره ترسره کیږي.  استعمالمنابعو په  مختلفوزیاتره وخت ورته کار د کار وړل کیږي یعنې 
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وي. د ټاکنو په ورځ د رایې  هرمیتود خپل اغیزمنتوب په نښه کولو او د رایو په راټولو کې د هڅولو، د مالتړو 

 ټاکنیزې مبارزې هرې مرحلې ته باید ډیر غور وشي. ورکوونکو د راټولو په ګډون د 

  (The Rule of Finite Resources) )دود( د محدودو منابعو قاعده

د نوموړي افهام او تفهیم د یاسي مبارزه یوه د افهام او تفهیم پروسه ده او له څرنګه چې مخکښې ورته اشاره وشوه، س

وخت، پیسې او خلک. دغه درې واړه منابع د  –درې بنسټیزې منابع لري ټولې ټاکنیزې مبارزې ترسره کولو لپاره 

او درې واړه منابع په ښه غوره کیږي  تړاؤپه مټ سره یو ځاي کیږي، او ښه الر یې داده چې ترټولو ښه  تړاؤنودو نامحدو

 ئ. چې د خپل لګول شوي وخت او پیسو ښه اغېز په رایې ورکوونکو کې وګورئ تاسو غواړتوګه په کار وړل کیږي. 

چې  برخه رټولو ډیره مهمهشامل دي، ت ېکمبارزې په هغه برخه کې چې د رایې ورکوونکو سره اړیکې نیول پ ېد خپل

 دي.  چې منابع مو محدودئ یت دی یعنې تاسو باید په پام کې ولرمحدود ومنابع د ستاسوهغه ئ یې ولر باید په یاد

کله چې تاسو د ټاکنو ئ. کوهم یکړه نو په همدغه وخت کې د یوبل شي د نه کولو پرئ کله چې د یو شي د کولو پریکړه کو

، کله چې تاسو ئره خبرې وکړکوالي چې په تلیفون کې د چا س ئنو په همدغه وخت کې تاسو نش ئشل تبلیغاتي پاڼې ویش

لګوالي، همدارنګه کله چې تاسو د دوکاندارانو  ئنو تاسو همغه پیسې په لیکونو باندې نشئ په ټلویزون باندې پیسې لګو

د ټولو  .پورته کوالي ئد همغه وخت څخه تاسو د کور په کور په ګرځیدلو کې ګټه نشئ سره په سالم باندې کوم وخت لګو

او په اغیزمنه توګه ئ پرځاي لګول ډیر مهم دي، ترڅو یې د اړتیا په مهال په الس کې ولر ې او خلک(منابعو )وخت، پیس

تاسو په رایې ورکوونکو  ددې ترڅنګئ چې د دغو منابعو لږ برخه په کار واچوئ . که تاسو غواړئورڅخه کار واخل

 یاست. هم باندې د ډیر لوي اغېز غوښتونکي 

  (Interchangeability of Resources and Methods) بل پرځاي لګول د میتودونو او منابعو یو د

فرض ډیری وخت یو هدف ته د رسیدو لپاره د مختلفو میتودونو او منابعو څخه کار اخیستل کیږي. چې ئ باید په یاد ولر

ي چې سبا کور زر باوري کسان کوالي ش ترڅو تاسو ته رایې درکړي.ئ کسانو هڅولو ته اړتیا لر ۵۰۰۰۰تاسو د ئ کړ

نور کسان وهڅوي )بغیر د وخت او پیسو لګولو څخه مګر د ډیرو کسانو په الس(. تاسو  ۵۰په کور وګرځي او هر نفر 

ورځې په بر کې ونیسي )بغیر له  ۱۰۰چې دغه کار به مو ټولټال  ئکسانو سره خبرې کوالي ش ۱۰پخپله په ورځ کې د 

له دغو ټولو کسانو سره بې د چا له مرستې د  ئه( یا په بل ډول تاسو کوالي شپیسو او کسانو مګر د ډیر وخت په لګولو سر

 .)بغیر له وخت او کسانو څخه مګر په ډیرو پیسو سره(  ئپیغام په مټ اړیکې ونیس د یو ښه سوداګریز ټلویزون

ترټولو لومړی تاسو باید  چې څرنګه میتودونه او منابع یو د بل پرځاي پکار وړل کیږي. په ډاګه کويدا بې ساري مثالونه 

ي هدف ته باید ځان چې څرنګه نوموړ ئاو وروسته بیا په دې تکل کې شئ چې د څه ترالسه کول غواړئ معلومه کړ

، له همدې کبله پالن ئاو کار ورڅخه واخل ته مخهبل میتود  ئ، که چیرې یو میتود اغیزمن نه وي نو کوالي شئورسو

رزه چې لیکلی پالن ونلري، هیڅکله به خپل د ضرورت وړ پیسې لوړې نکړي او د جوړونه ډیر اړین کار دی. هغه مبا

 بې ځایه له السه ورکړ. یې اړتیا وړ داوطلب کسان به هم ونلري او باالخره خپل وخت 

  (Effectiveness of Your Voter Contact)  اغیزمنتوب ېد اړیک يرایې ورکوونک ستاسو دد 

د په نښه شویو رایې ورکوونکو  –اړیکه ترډیره بریده درې شیان ترسره کوالي شي  د رایې ورکوونکو سره هر ډول

اغیزمنتوب د  دغه درې واړه کړنې ستاسو د رایې ورکوونکي د اړیکېهڅول، د مالتړو په ګوته کول او د رایو راټولول. 

د هغو په یوځاي کولو سره دغه درې هڅه په ډاګه کوي. نو ځکه ډیره اړینه ده چې باید مبارزه داسې میتودونه وټاکي چې 

 کړنې ترسره شي.

نو له همدې کبله تاسو ته پکار ده چې خپل د رایې ورکوونکو په ئ اوس دا چې تاسو څرګند، واضح او اغیزمن پیغام لر 

په ستاسو د خوښې کاندید ته رایې ورکړي او نوموړی کاندید ورته ترټولو غوره کس  چېئ نښه شوی ګروپ دې ته وهڅو

رایې ورکونکو ته ستاسو په پیغام باندې د پوهیدلو اړتیا ده او هغوي باید ستاسو پیغام بار بار واوري ترڅو یې ئ. وته کړګ

په رایې کوم به چې ئ پیغام په تکراري ډول هغو کسانو ته په ډاګه کړ هڅونکی له ځان سره ثبت کړي. تاسو باید خپل

  .ورکولو کې ګډون کوي
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نو داسې وخت به راشي چې تاسو به بیا د رایې ورکوونکو  چې د ټاکنو وخت نژدې په ختمیدو دی باالخره، لکه څرنګه 

څو او هڅه به مو یواځې د هغو کسانو راټول وي کوم چې د ستاسو د خوښې کاندید مالتړ کوي ترئ د هڅولو وخت و نه لر

 ستاسو کاندید ته رایې ورکړي. 

درته جوته کړي چې څوک به ستاسو  ترڅوئ باید ځینې داسې الرې چارې ولر اوس نو ددې کار د ترسره کولو لپاره تاسو

د ټاکنو  شوی چې ستاسو مالتړ وکړي. هڅولمالتړ کوي او څوک ستاسو د رایې ورکوونکي سره د اړیکې په مټ دې ته 

 ئکوالي ش وپدې باندې پوهیدل پکار دي چې څرنګه تاسد ورځې څخه دمخه باید تاسو خپل مالتړي په نښه کړي وي. 

 . ئخپلو مالتړو ته په ډیر کم وخت کې د رسیدلو الر وموم

 د په نښه شویو رایې ورکوونکو هڅول

چې تاسو ئ ستاسو د مبارزې زیاتره هڅې به د رایې ورکوونکو په هڅولو کې نغښتې وي ترڅوهغوي ته پدې قناعت ورکړ

چې د رایې ورکولو مرکزونو ته والړ شي او ستاسو لپاره د هغوي لپاره وړ کس یاست او دا د هغوي لپاره ډیره ګټوره ده 

ټولې څېړنې، د موخې برابرول، د خلکو په نښه کول او د یو هر څه مو چې تردې دمه کړي لکه خپلې رایې واچوي. 

الرې چارې په لټه کې اسانه هڅونکي پیغام جوړل، تاسو یې تردې ځایه راورسولی. نو اوس تاسو ته پکار دی چې دداسې 

تاسو ته رایې  چېئ او دې ته یې وهڅوئ چې څرنګه دومره یو لوي ولس سره خبرې اترې وکړئ ترڅو پدې وتوانیږ ئش

 ورته ویل کیدالي.  باندې نه پوهیږي، هیڅکله ښه پیغام نه شيهغه پیغام چې رایې ورکوونکي وردرکړي. 

باوري  ېکه چیرې هغوي د یول کیږي. ه اوریدلو سره خلک ډیر هڅوډیری وخت د ډیرو سرچینو څخه د ورته شي پ

ونو کې مو ښهري ادارې څخه واوري چې تاسو ښه کاندید یاست، هغوي ستاسو کور په کور ګرځیدلو ته ګوري، په اخبار

هیڅ یو له دغو تبلیغاتي پاڼي لولي، نو بیا ډیر زیات احتمال لري چې نوموړی کاندید په یاد وساتي او رایې ورته ورکړي. 

چې ګواکې د  کړي دا ډاډ ترالسهباید باید د چانس په تمه پرې نښودل شي. یوه ډیره منظمه ټاکنیزه مبارزه اړیکو څخه 

نور پخپله ډولونه په پام کې نیول شوي او هرځلې ورته پیغام وړاندې شوی، نو په همدې ترتیب سره پیغام اړیکو دغه ټول 

 هم پیاوړی کیږي.

 ئخپلې رایې ورکړو په لور والړ شئ ا صندوقونود رایو د 

که رایې ورکوونکي  د ټاکنو په ورځ د رایو ورکوولو مرکزونو ته والړ نشي نو دا به هیڅ ګټه ونه لري که تاسو په میاشتو 

رایې ورکوونکي په انفرادي توګه سره زیاتره وخت دا ګومان کوي چې  میاشتو وخت د هغوي په هڅولو باندې لګولی وي.

ګه کوم ارزښتت نلري. هغوي باید پدې وپوهیږي چې د غټ جوړښت یوه برخه جوړوي او د د هغوي رایې په یواځې تو

ډیری وخت یواځې د یو ساده یاددښت یا یوې تبلیغاتي پاڼې استول کفایت  .لريد ستاسو د کاندید لپاره اهمیت  مالتړهغوي 

د "زیاتره وخت  خپلې رایې ورکړي. د ټاکنو د مرکزونو په لور والړ شي او کوي ترڅو رایې ورکوونکي خبر کړي چې

په  پیغام د ټاکنیزې مبارزې یوه ځانګړې مرحله بلل کیږي. "ئرایې ورکړخپلې او  ئپه لور والړ ش صندوقونود  رایو

که حقیقت کې دغه مرحله باید ترټولو وروستی مرحله وبلل شي چې د مبارزې نورې ټولې مرحلې ترسره شوي وي. 

تجارتي توکیو د خرڅالؤ سره پرتله کړی نو پدې کې کاندید په رایې ورکوونکو باندې پلورل د  چیرې تاسو ټاکنیزه مبارزه

راېې  ورځ به ډیره مهمه داده چې په دغه. ئکیږي او د ټاکنو ورځ یواځینۍ ورځ ده چې تاسو خپل توکي پکي خرڅوالي ش

 ئ"پلې رایې ورکړخاو  ئپه لور والړ ش صندوقونود  رایود  "د ټاکنیزې مبارزې او ورکوونکي ستاسو توکي واخلي. 

، ئ او که یې نه کوئ ورځې ته تیاری کو ۍنو که دغې وروستمرحلې د ضرب االجل نیټه همدغه د ټاکنو د پاي ورځ وي. 

 . ئنلرتاسو کوم بل چانس 

اي شي، مګر دغه هڅه په مختلفو طریقو سره ترسره کید "ئاو خپلې رایې ورکړ ئټاکنو د مرکزونو په لور والړ ش " د

مختلف میتودونه په یو فکتور کې توپیر لري چې هغه توپیر یې دادی چې ګواکې ټاکنیزه مبارزه په دې خبره ده چې د چا 

 سره اړیکه نیول کیږي. 

 رنګهنو په دا کسانو څخه یې شپږ کسان مالتړ ويپه هغو سیمو کې چې کاندید د پام وړ مالتړ ولري یعنې د هرو لسو 

چې هرڅومره زیات رایې ئ تاسو به پدې باندې پوهیږڅرګند کړي. کسان  يید ته ندی پکار چې خپل مالتړسیمو کې کاند

ترڅو ستاسو د خوښې کاندید ته رایې ورکړي په همغه پیمانه  به ئ ورکوونکي د رایې ورکونې د ورځې څخه خبر کړ
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هرڅوک چې  ئجوړښت رامنځته کوالي شتاسو داسې یو  په دغو سیمو کې ستاسو کاندید اکثریت رایې ترالسه کړي. 

پدغو چې د چا مالتړي دي. ئ چې تاسو ته رایې درکړي، پرته له دې چې مشخص یې کړئ او ورڅخه وغواړئ راکش کړ

سیمو کې چې مالتړ غښتلی وي، نو ټاکنیزه مبارزه کوالي شي چې داسې څرګندونې وکړي چې رایې ورکوونکي د رایې 

دومره رایې ورکوونکو ته ټیلیفون وکړي  باید کاندیداناو رایې اچولو ته یې وهڅوي.  ورکولو له ورځې څخه خبر کړي

  څومره چې امکان لري ترڅو هغوي د رایو د صندوقونو په لور والړ شي او رایې ورکړي.

کوم چې ستاسو ئ په نورو سیمو کې چې مالتړ ډیر باوري نه وي، تاسو ته پکار دی چې یواځې هغه کسان خبر کړ

د هڅې څخه دمخه باید زیات  "ئاو خپلې رایې ورکړ ئرایو د صندقونو په لور والړ ش"نو له همدې کبله د تړي وي. مال

وروسته له هغه چې د مالتړو لست جوړ کړ نو وخت ولګول شي ترڅو هغه کسان په نښه شي کوم چې ستاسو مالتړ کوي. 

د هغوي سره د ټاکنو لږ څه دمخه اړیکه ټینګه  ئرڅو وکوالي شتئ بیا تاسو ته پکار ده چې داسې ارتباطي منابع برابر کړ

د مالتړو سره د اړیکو رښتونی پالن وشي او ئ دا ددې لپاره چې د زیات  وخت، پیسو او خلکو د لګیدو څخه مخنیوئ. کړ

 جوړ کړاي شي. 

 د رایې ورکوونکي پیژندګلوي

هڅه د مالتړو په مکمل لست باندې والړه ده، نو له همدې  "ئاو خپلې رایې ورکړ ئرایو د صندوقونو په لور والړ ش"د 

د ټاکنو د ورځې څخه دمخه د ټاکنیزې مبارزې په لومړي سر چې څرنګه به مالتړي  ل شيمعلوم کړدا مهمه ده چي کبله 

وي مګر که چیرې تاسو له هغئ. . تاسو ته پکار دی چې د رایې ورکوونکو د هڅولو لپاره منابع ولګوپه نښه کیږيکې 

چې د ټاکنو په ورځ به په خپله د ئ نو له دې ښکاري چې تاسو په هغوي باور کوئ سره یواځې او یواځې خبرې اترې کو

تاسو باید ئ. دا به یو ډول قیمار وي چې تاسو یې باید ترسره نکړرایو د مرکزونو په لور والړ شي او رایې به ورکړي. 

چې د ستاسو په مټ هڅول شوي او هغوي د ټاکنو د ئ ورباندې پوهیږپه هغو خلکو کې چې تاسو ئ خپل چانس زیات کړ

 . ئمرکزونو په لور بوځ

چې رایې ئ په دې باندې ځان خبر کړ ئزیاتره وخت د رایې ورکوونکو څخه تش په پوښتنې سره ډیر په اسانۍ کوالي ش 

ر یې واخیستل شي او خپل په عمومي ډول خلک پدې ډیر خوښیږي چې نظورکوونکي به د چا لپاره رایې ورکړي. 

کې هغه کسان چې په ، په نوموړو عددونو ئعددونه په پام کې ونیس ۵-۱-۲نظرونه بیان کړي. د اندازه کولو لپاره ساده د 

 د خلک چې تراوسه یې دا پریکړه نه وي کړي چې چا ته به رایې ورکوي" او هغه ۵"باوري ډول تاسو ته رایې درکوي د 

لکه څرنګه چې ئ. په عددونو باندې په نښه کړ "۲" ونکي چې ستاسو د سیال مالتړي وي د او هغه رایې ورکو "۱"

باندې ځان  چې د هغوي د مالتړ په کچهئ ستاسو ټاکنیزه مبارزه د رایې ورکوونکو سره خبرې اترې کوي نو کوښښ وکړ

عدد کې راغلیو  "۱"و څخه تاسو د د خپلو په نښه شویو رایې ورکوونک چې په کومه اندازه ستاسو مالتړ کوي.ئ خبر کړ

 ترڅو ستاسو مالتړي شي. ئ خلکو باندې ډیرې منابع ولګو

لکه څرنګه چې تاسو د رایې ورکوونکو د پیژندلو په هڅه کې یاست نو د همدې موخې لپاره باید ځینې داسې الرې چارې 

د یو  ئه د رسیدلو لپاره تاسو کوالي شچې د هغوي او د هغوي د مالتړ اندازه درته معلومه کړي. دې هدف تئ خپلې کړ

په وخت سره یې تازه او  او وختئ او یا د کمپیوټر یو ډیټابیس )معلوماتي بانک( جوړ کړ ئساده کارت څخه کار واخل

 ئ. او فایلونه یې په خپل ترتیب سره جوړ کړئ نوی کړ

تړ مه وایاست ترڅو یې چې په ډاګه نه وي درته ډیره اړینه ده چې دغه ډیټابیس باید کامالً دقیق وي. ترهغه چاته خپل مال

ویلي. زیاتره وخت خلک په ډاګه نه وایي او نه غواړي چې له تاسو سره بحث وکړي ترهغه پورې چې په سړو مغزو سره 

ئ یې پریکړه نه وي کړې او یا به په حقیقت کې ستاسو د سیال مالتړ کوي. له همدې کبله تاسو باید هغوي څخه ونه غواړ

 د ستاسو د مبارزې په مټ ستاسو خوا ته درواړوي او ستاسو مالتړ وکړي.  چې
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 (Types of Voter Contact Activities)د رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو ډولونه 

، ئددغو ټولو هڅو په پام کې نیولو سره، لکه څرنګه چې تاسو د رایې ورکوونکو سره د اړیکې ټول ډولونه په پام کې لر

 : ئندې پوښتنې باید  وپوښتنو ال

 د وخت، پیسو او خلکو لګښت به یې څومره وي؟  .. ۵      

 ؟ئچې کومو رایې ورکوونکو ته به رسیدالي شئ ایا تاسو پوهیږ .. ۱

 آیا هغوي هڅول کیږي؟ .. ۲

ستاسو د خوښې چې هغوي د ستاسو د کاندید مالتړ کوي او پدې ډاډمن یاست چې هغوي به  ئآیا تاسو پوهیدالي ش .. ۴

 کاندید ته رایې ورکړي؟

 د رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو هرډول دغو ګڼ شمیر معیارونو ته په مختلفو کچو سره رسیدالي شي. 

 غورځول د تبلیغاتي پاڼو

کاندید په و هغوي په هر کور کې د د تبلیغاتي پاڼو غورځول پدې معني دي چې کله داوطلب کسان کور په کور ګرځي ن

ځکه چې زیات شمیر داوطلب کسان په لږ وخت کې یوه لویه سیمه تر پوښښ الندې راولي اړوند تبلیغاتي پاڼې پریږدي. 

چې کورونه د رایې ورکونې په سیمه کې دي نو تاسو ته معلومه ده چې یواځې اړینو رایې ورکوونکو ئ تاسو ښه پوهیږ

ه خبرې نه کوي نو له همدې کبله رایې ورکوونکي هم نه په داوطلب کسان د رایې ورکوونکو سرسره اړیکه ټینګیږي. 

 ترڅو رایې ورکړي.  د مالتړو په کورونو کې د ټاکنو څخه دمخه د یاددښت لپاره پاڼې پریږديیواځې ګوته کوي بلکه 

 ل لیغاتي معلوماتو سپارد تب

د ټاکنیزو مبارزو تبلیغاتي پاڼې کوالي شي چې په هغو ځایونو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي  ېستاسو ټاکنیزې مبارز

وویشي کیداي شي چې نوموړي ځایونه مارکیټونه، د کارخانو دروازې، د رېل ګاډي تم ځایونه، د ځمکې الندې د برقي 

او ګړندی  ه ډیر اسانموټرونو تم ځایونه او داسې نور وي. د یادونې وړ ده چې دا کار د تبلیغاتي پاڼو د غورځولو په پرتل

چې پدې ډول کار کې هیڅوک نه په نښه کیږي او ددې ډول پاڼو ویشونکی هم پدې باوري نه وي چې  دا ځکه دی،

او که نه او همدارنګه دا نه دی معلوم چې هغوي )خلک( به  د کاندید د پوښښ د سیمې استوګن دينوموړي خلک د هغه 

  رایې ورکړي او که نه.ستاسو د خوښې کاندید ته 

ره راټول شوي وي، د مثال په توګه، کیداي شي تاسو یوه پاڼه ه کسان په نښه کوي کوم چې سډیری وخت پورتنی کار هغ

یا یې  مخې ته والړ وي مګر په اصل کې هغوي د کارخانې ساتونکي وي د دروازې چې د کارخانېئ هغو کسانو ته ورکړ

 کوم بل مرکز جوړونکي وي. ي وي او یا د یم جوړونکچې د ځمکې الندې د برقي موټرونو د سئ هغه چا ته ورکړ

 لیکونه

د ټاکنیزې مبارزې د تبلیغاتي پاڼو لیږل د لیکونو پواسطه ډیر اغیزمن واقع کیدالي شي یعنې خلک خلکو ته د خپل پیغام او 

، ترڅو هغوي تاسو ته رایې درکړي، هغه په تاسو پورې اړه لري چې ترسره کوي تبلیغاتي پاڼو لیږل د لیکونو په مټ

چې په جغرافیایي توګه یا د خلکو د شمیر له )عمر،  ئستاسو خپل کار دی، یعنې تاسو کوالي شئ په نښه کویې هرډول 

د سیمې لویانو ته د یوې موضوع د ښه والي په  ئد مثال په توګه تاسو کوالي شئ. جنس او داسې نور( اړخه یې په نښه کړ

، یوځل بیا پدې باندې ټینګار کیږي چې ستاسو ئلیک واستو او ځوانو ښځو ته د یوې بلې موضوع په اړهئ اړه لیک واستو

 لیک باید هغه چا ته وي د نوموړې سیمې استوګن وي. 

 کور په کور

ګرځیدل او همدارنګه د رایې ورکوونکو د هڅونې یوه ترټولو ښه الر کور په کور، پارتمان په پارتمان، دروازه په دروازه 

، ستونزو ته یې د حل مناسبه الر وړاندې ئد هغوي خبرې واور ئسو کوالي شپه یواځې ډول د خلکو سره کتل دي. تا

ډیری وخت د رایې ورکوونکو مالتړ پدې باندې هم . ئمعلومه کړاو د هغوي لخوا د ستاسو د مالتړ اندازه ځانته ئ کړ

 ترالسه کیږي چې بار بار ورڅخه لیدنه وشي او د کاندید ورتګ ورباندې ښه اغیز لري. 
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ې سیمه اگر چسره اړیکې نیول ډیر وخت په بر کې نیسي.  د رایې ورکوونکو  توګهرګند حقیقت دی چې پدې دا یو څ

کورونو څخه لیدنه  ۲۰۰ د یا په یوه اونۍ کې ۱۰ په یوه شپه کېترسیمې توپیر کوي مګر په عمومي ډول یو کاندید باید 

او د هر رایې ئ تېر کړ په کور په کور لیدنه باندېه تعوکړي. داسې ګومان کیږي چې تاسو به په هره شپه کې درې سا

)پدې چې لږ څه وخت به د دروازې په دروازې تلو ته هم  ئورکوونکي سره به د دریو دقیقو څخه زیات هم تیر نکړ

 ئ. خپل پیغام د یوې دقیقې څخه په کم وخت کې ولیږدوچې تاسو ولې باید ئ اوس تاسو پدې پوهیږئ(. سپمو

ې ستاسو کارونه هم شته چې په ترسره کولو سره به یر په کور ګرځیدل ډیر وخت نیسي، نو ځینې نور لکه څرنګه چې کو

یوځل بیا باید یادونه . ئچې د مهال ویش سره سم مخ په وړاندې ځ ئترالسه کړ ډاډ داکړنې نورې هم اغیزمنې شي او 

ددې لپاره مخه ته دغو الرو چارو یداي شي کتاسو پالن جوړونې ته اړتیا لري.  مخکې له مخکې وکړو چې دغه کړنې 

 ئچې د خپلو حاالتو سره برابر راش ئکړ

ري، کیداي شي په یاد یې پاتې شي، احتمال لري چې که چیرې رایې ورکوونکي د کوم کاندید پیغام د یو ځل څخه زیات واو

لري چې ډیر امکان څخه لیدنه وکړي که کاندید  دوه، درې او یا څلور ځلې د هغوي د کورونو وخت ته په کتو همدارنګه 

کیداي شي چې ټاکنیزه مبارزه د رایې ترسره په دې ترتیب  دا ډول کارورکوونکو باندې خپل تأثیر واچوي.  په رایې

ورکوونکو کورونو ته تبلیغاتي پاڼي واستوي او په نوموړو پاڼو کې دې ته اشاره وکړي چې اړوندې سیمې ته به کاندید 

نوموړې تبلیغاتي پاڼې د لیک او یا د پاڼو د رڅخه کوي، ددې لپاره چې هغوي مخکې له مخکې خبر شي. وراځي او لیدنه 

نو بیا کله چې کاندید د غورځولو په مټ ترسره کیدلی شي، په نوموړو پاڼو کې باید د ټاکنیزې مبارزې پیغام هم ذکر شي. 

 وونکو ته ورکوي. لومړي ځل لپاره راڅرګند شي، هغه خپله لومړۍ وعده رایې ورک

که چیرې د او په پاڼو کې رایې ورکوونکو ته رسوي.  ډول خپل پیغام په شفاهينو بیا کاندید په ټاکلې سیمې کې ګرځي او 

مبارزې مسؤلینو ته معلومات شوی وي چې کاندید د چا څخه لیدنه وکړه او څوک ورڅخه پاتې شو، نو بیا ددغې لیدنې 

ر کور باندې یو یو تعقیبي کارت وویشي او په نوموړو کارتونو کې د کومو کورونو څخه څخه یوه اونۍ وروسته دې په ه

چې لیدنه شوې د هغوي څخه دې خوښي پکښې څرګند کړي او هغه کورونه چې د لیدنې څخه پاتې شوي خپل معذرت دې 

 ورته وړاندې کړي. 

له ځانه سره  کس د همکار په توګهښه باوري داوطلب ددې لپاره چې دغه پروسه په ښه توګه ترسره کړي نو کاندید باید یو 

نوموړی کس به دنده ولري چې ټولې پاڼې پخپله له ځانه سره واخلي، دروازې ولري او کور په کور ورسره وګرځي. 

بیا نو د کاندید  کاندید د کور خاوند ته وروپیژني. ،کس نوموړیڅوک ځواب ورکوي نو باید  ته وټکوي او کله چې دروازې

ي او کله چې کاندید د رایې ورکونکي سره خبرې کوي باید له ځان سره یې ریکارډ )ثبت( ځمکار بلې دروازې ته وره

کړي ترڅو دا معلومه وي چې کوم کورونه وکتل شول او کوم التراوسه پاتي دي. که چیرې کاندید د کوم رایې ورکوونکي 

چې د کاندید سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي نو په دې وخت وغواړي  یسره په خبرو کې بند راشي یعنې رایې ورکوونک

کې د کاندید همکار دنده لري چې رایې ورکوونکی وپوهوي چې هغوي باید نور کورونه هم وګوري او وخت یې کم دی. 

  دنده به ترسره کوي.  ستونزمنه او سختهنو په همدې توګه د کاندید همکار هغه کس دی چې 

 ي اړیکې نیولټلیفون

د خوښې کاندید ته رایې ورکړي،  وټلیفون ددې لپاره په کار وړل کیږي ترڅو رایې ورکوونکي وهڅول شي چې ستاس

لور والړ شي او خپلې رایې د صندوقونو په  ورایې ورکوونکي په نښه شي او مالتړو ته دا ورپه یاد کړي چې د رای

ې ورکوونکو د په نښه د رایوخت ټلیفون  ډیریوي. ورکړي، مګر په هریو له دغو صورتونوکې به بېل بېل ټلیفون ک

  ، مګر په دغودواړو برخو کې ټلیفون معموالً ډیر لنډ وي. کولو او د هغوي د راغونډیدلو لپاره په کار وړل کیږي

 دولري. ځاي څخه نیول کیږي په کوم کې چې ډیر ټلیفونونه  یومرکزيټیلیفوني اړیکي د کاندید د همکار له کور او یا د 

لیفوني یپه ډیرو ټ ټلیفون دغو مرکزونو ته د ټلیفون بانک )مرکز( ویل کیږي چې یا تجارتي او یا د کوم تنظیم لخوا وي چې

یواځې د همدې هدف په ټاکنیزو مبارزو کې د رایې ورکوونکو سره د اړیکو لپاره پکار وړل کیږي.  الینونو سره سمبال او

 ز کې هم اضافي الینونه هم ولګول شي. دپاره کیداي شي د ټلیفون په عمومي مرک
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لومړی دا دي.  غورهټلیفون کولو څخه  لههمکار( د کور  د ټلیفون کولو دغه دواړه الرې د داوطلب شخص )د کاندید 

کې ونیول شوې چې د ټاکنو مبارزه د ټلیفونو له مرکز څخه نظارت کوالي شي او دا معلومات ترالسه کوالي شي چې اړی

فون په کولو کې مرسته غوښتلی شي، معموالً د تیرو دا چې داوطلب کس د نورو داوطلب کسانو څخه د ټلی او که نه، دوهم

تیرو ټیلیفوني اړیکو ته په کتو سره باید  اګر که نیمګړتیاوې هم ولري یعنې شریکول ځانټیلفوني اړیکو له تجربو سره د 

روسه باندې پوره واک لري، د راپورته شویو ستونزو سره بې په پاي کې مبارزه په نوموړې پټیلیفوني اړیکې ټینګې شي. 

د رایې  له ځنډه معامله کوالي شي او زرترزره د خلکو نظرونه هم ترالسه کوي. ځینې وخت کومه کړنالره چې داوطلب

د مبارزې یا ځینې وخت  په کار وړي د پام وړ اغېز نه لري نو حتماً باید بدلون ومومي. ورکوونکو سره د خبرو په مهال

ټلیفون په مرکزونو کې په ډیره اسانۍ سره شونی کسان د یوې سیمې د ټیلیفون کولو څخه بلې ته مخ اړوي، دا ډول کړنه د 

د ټلیفوني اړیکو په دواړو ډولونو یعنې د داوطلب د کور او یا د ټلیفون د مرکز څخه باید په دواړو صورتونو کې دی. 

لري، ترڅو داوطلب په اسانۍ سره پدې وپوهیږي چې د څه لپاره رایې ورکوونکي ته نه او څرګند لیکلې الرښونې وروښا

دا هم باید ورته جوته شي چې د کوم کارونو ټیلیفون کوي او رایې ورکوونکی یې هم په ډیره اسانۍ سره په موخه پوه شي. 

ومره باید په دې وپوهول شي چې دداوطلبان  سره د بې ځایه بحث څخه. وڅخه باید ځان وساتل شي لکه د رایې ورکوونک

و د رایه ورکوونکو سره د بې ځایه بحث څخه ځان وساتي ځکه چې ډیرې ټیلیفوني اړیکې ونیسي څومره چې امکان لري ا

معموالً کله چې د ټاکنې مبارزه د هغو رایې په ذهن کې کوم بدلون نشي راوستالي.  وبې ځایه بحث د رایې ورکوونک

 ته رایې ورکوونکيداوي چې  غورهیسي کوم به چې د هغوي مالتړ وي، نو پدې صورت کې به ورکوونکو سره اړیکې ن

چې هغوي  ېرایې ورکوونکي پدې پوه شي چې نوموړې اړیکې یواځې ددې لپاره و دا ځکه چېد هڅونې خبرې ونکړي، 

 .رکولو لپاره وهڅويد رایې ود رایو د صندوقونو په لور والړ شي نه ددې لپاره چې هغوي نوموړي کاندید ته 

 په ضمیمه کې درته وړاندې کیږي.   "و"د نمونې متن د 

 )د لیدلو کچه(څرګندتیا 

کي پام ځان ته واوړوي، چې الندې ایې ورکوونڅرګندتیا داسې یوڅه دی چې مبارزه یې ددې لپاره ترسره کوي چې د ر

په کورونو د لوحو لګول، په ستنو باندې پاڼې او د سړکونو په غاړه د اعالنونو زړول، دمالتړو  ټکي په ځان کې لري: 

،  او همدارنګه د داوطلب او یا پخپله د کاندید لخوا د حمل النقل وسایطو ته د وټرو باندې د تبلیغاتي پاڼو لګولاعالنونه، په م

، په تیریدل السونو اوچتول، په اړوند سیمې کې د موټرو کاروان یوځاي د هغه موټر سره چې په ګالنو پوښل شوی وي

له یوې خوا دا ډول کار د رایې کې د کاندید د نوم لیکل.  ...راهني( او د چاي څښلو په پیالویکمیس الندې لباس )زیرپ

کې مهم رول لري له بل لوري یواځې د پیغام په غښتلتیا کې ورکوونکو د عمومي خبراوي او د کاندید د نوم په پیژندګلوي 

همدارنګه ددې اغیز یواځې په نښه ې ورکوونکو د هڅونې لپاره ډیره بېرته پاتې الر ده. ، نوموړې الره د رایمرسته کوي

لمن یې ډیره پراخه وي آن تردې چې د ټاکلې سیمې څخه دباندې خلک کوم به چې تاسو ته شویو خلکو ته نه رسیږي بلکه 

مه پوله نشته چې څوک به ستاسو د باالخره ویالي شو چې پدې ډول کار کې هیڅ کومه معلورایې هم درنکړي، رسیږي، 

مګر بیاهم دا طریقه په هغه سیمه کې ښه اغیز لرالي شي چیرته چې کاندید څخه مالتړ وکړي او رایې به ورته ورکړي. 

همدارنګه خلکو ته عمومي خبرتیا ورپه برخه کوي او رایې ورکولو ته یې مخکې له کاندید د خلکو غښتلی مالتړ ولري 

 مخکې چمتو کوي. 

 )موافقت(  ئیدتا

رهبرانو سره ناستې وکړي ترڅو د ټاکنیزې مبارزې په مهال د هغوي  درلودونکو کاندید کوالي شي د مختلفو نظرونو

دغه د نظر خاوندان کیدالي شي چې د اخبار د لیکنې هییت وي یا د اخبار د موضوع پورې اړوند او یا په مرستې وکړي. 

 کې ددغو خلکو په نفوذ کې نغښتي ديورکوونکو ته د الس رسي اغیزمنتوب په ټولنه ټولنې پورې اړوند ادارې وي. رایې 

رایې ورکوونکو ته په رایې ورکوونکو کې زیات نفوذ ولري هومره به یا ادارې یعنې هرڅومره چې دغه د نظر خاوندان 

ځکه چې عام رایې  همیت لرياو ډیر ا د دې ډول نفوذ په ګټلو کې معموالً ډیر وخت لګیږيالس رسی ډیر اغیزمن وي. 

ورکوونکي د ټاکنو څخه ډیر وخت دمخه د ټاکنو په اړوند فکر نه کوي مګر نفوذ لرونکي خلک د ټاکنو او رایو په اړه له 

  ډیر مخکې څخه په فکر کې وي.
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 قهوې 

په دغو ناستو  او ترسره کوياصطالح په دې معنې ده چې کاندید د مالتړو کورته ورځي او هلته وړوکې ناستې  "قهوې"د 

ې اغیزمن ډیرېمخ اړیکې  د رایې ورکوونکو سره مخ په کې مالتړي خپل ملګري هم رابلي او د کاندید سره لیدنه کوي.

له دې ډول کړنې څخه د داوطلب کسانو د ګمارلو او همدرانګه د  .هڅول کیږيچې رایې ورکوونکي ډیر ځکه  دي

 هم کار اخیستل کیږي.  بودیجو د لوړولو لپارهتمویلونکو د وړوکو 

که چیرې ټاکنیزه مبارزه داسې پریکړه وکړي چې د قهوې پروګرام به تنظیموي او د رایې ورکوونکو سره به په مستقیم 

شي چې داوطلب کسان وګماري ترڅو نوموړي ګمارل  ورکولنو ددې کار لپاره باید یو کس ته دنده  ،ډول لیده کاته کوي

. ښه پروګرام به هغه وي چې په یوه شپه او نورو تنظیماتو کې مرسته وکړيپه کوربه توب شوي کسان دقهوي د پروګرام 

کاندید به راځي او د رایې ورکوونکو سره به کې یوه د قهوې ناسته ولري او ډیری وخت دوې یا درې هم تنظیم کړي. 

ور لیدنې په څیر به کاندید د دومره کسانو د کور په کځي،  وګرام په لوراودریږي او یو څه وینا به کوي او بیا به د بل پر

په ثبتوي. شمیر سره لیدنه کوي څومره چې امکان لري او د مبارزې مسؤلین به د قهوې په پروګرام کې د حاضرو کسانو 

دې صورت کې ډیرې خبرې اترې د بلنې شکل ځانته غوره کوي چې د مبارزې پیغام بیانول، تبلیغاتي پاڼې، د کاندید لخوا 

لکه څرنګه چې په بلنه کې د ټاکنې پیغام شامل وي نو له د ګډون کونکو څخه مننه، په کې شامل دي. نډې خبرې او څو ل

. ځکه چې یواځې هغه کسان به خپلې غوښتنې په ډاګه ئهمدې کبله باید تاسو د ډیرو پیغامونو په استولو کې زړه نازړه نش

 کړي کوم چې کوربه ډیر ښه پیژني. 

 ه باید په شپه کې لږترلږه د یوې یا دوې ورته ناستو د برابرولو په تکل کې شي. مبارزټاکنیزه 

 د یو دوست )ملګري( دوستان

ترڅو د هغوي د خوښې  نیسيپروګرام پداسې شکل وي چې ملګری او یا مالتړ د خپلو ملګرو سره اړیکه  "ملګرو"د 

په سیمه کې نورو خلکو ته شوي کارتونه استوي او  خلکو ته مخکې له مخکې جوړنژدې ملګري  کاندید ته رایې ورکړي.

د ټاکنیزې مبارزې لپاره اړینه ده چې معلوم کړي چې څوک به دا ټیلیفونونه کوي ترڅو د رایې ورکولو لپاره چمتو شي. 

کې په سر کې دي، ځکه چې دا ډول اړی ود سازمانونو سره اړیکې نیول د ټولډول اړیکي نیسي او د چا سره به یې نیسي. 

او خپلې رایې  ئرایو د صندوقونو په لور والړ ش"نیول معموالً د ټاکنو د ورځې څخه ډیر لږ وخت مخکې وي، او تقریباً د 

 د پروسې سره ډیر ورته والی لري.  "ئورکړ

 له مخکې څخه جوړ شوي محفلونه

بارزې څخه بهر سازمانونو له له مخکې څخه جوړ شوي محفلونه هغو محفلونو ته ویل کیږي چې د خلکو یا د ټاکنیزې م

دا چې په نوموړو محفلونو کې کاندیدان او یا د هغوي استازي د رایې ورکوونکو سره لیده کاته کوالي شي.  خوا تنظیمیږي

او یا رسم ډلې د ټاکنیزې مبارزې څخه بهر د عمومي بحثونو مجلسونه  بهرنۍ مره متغیر وي لکه چې ځینېدومحفلونه به 

د رایې ورکوونکو سره د اړیکې نیولو د طریقې ټولو کاندیدانو ته د ګډون موکه پکې ورکول کیږي. جوړوي چې ګذشت 

ځکه چې دا ډول محفلونه کیداي هغو رایې ورکوونکو پورې تړاؤ لري د کومو څخه چې لیدنې شوې وي. اغیزمنتوب په 

د هغه مطبوعاتو څخه معلومیږي کوم چې په رایې ورکوونکو لخوا لږ وستایل شي، چې د اهمیت اندازه یې معموالً شي د 

 کار وړل شوي وی. 

 جوړ شوي محفلونه

ړي محفلونه کیداي شي چې نوموترڅومبارزه څرګنده او ښکاره کړي. ټاکنیزه مبارزه کوالي شي چې محفلونه جوړ کړي 

چې د رایې ورکوونکو  جلسې یا مطبوعاتي کنفرانسونه وي چې د مبارزې په هکله څرګندونې وکړي. یوځل بیا ویالي شو

ي. اخیستل شوی وچې په دې اړه کار څخه  وکومد اغیزمنتوب یواځې د هغو مطبوعاتو څخه معلوموالي شو  وسره د اړیک

د  په تنظیمولو کې یې یې دادی چې زیاند محفلونو د جوړولو ګټه داده چې د ټاکنیزې مبارزې پیغام ښه روښانه کیږي او 

چې پیغام مو هڅونکی دی او د رایې ورکوونکو زیات ئ نو تاسو باید ډاډ ولر. ويرا ډېر وخت، پیسو او خلکو لګښت خو

 شمیر ته رسیږي. 
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 مطبوعات  –رسنۍ  ښکېل شوې

په نوموړو پدې باور نه نلري مګر  اناګرچې ډیری کاندیدپه نسبي ډول باید ووایو چې سیاست او ټاکنې مهمې پیښې دي، 

رایې رسنۍ د خلکو په مینځ کې خپل شهرت لري او ، رسنۍ په کار وړل کیږي د نورو په پرتله ډیرېکې ډګرونو 

که غوښتونکي وي.  وهغوي د وخت او منابعرسنۍ خپلې اجندا لري او ډیری خلک د . ورکوونکي ورته درناوی کوي

نو باید د هغوي  ئچې د خپل ټاکنیز پیغام په رسولو کې د ټلویزیون، اخبار او یا راډیو څخه کار واخلئ چیرې تاسو غواړ

ستاسو د رسنۍ دې ته اړ کړي چې  ېچې نوموړئ ولر دلیل بایداو داسې یو ئ سره مخکې له مخکې ښې اړېکې ولر

زیاتره مبارزې د مطبوعاتو لپاره جال مسؤل لري چې د ورته کارونو دترسره کولو کړي.  خوښې معلومات در ته خپاره

سره د اړیکو د نیولو یو ډول دی نو له همدې کبله باید  چې دا هم د رایې ورکونکو ئبیاهم باید په یاد ولردنده په غاړه لري. 

 د رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو د نورو ډولونو سره په همغږۍ ترسره شي.

، مګر په هرصورت ستاسو مبارزه باید د سیمې فطرت او رسنۍ به د رسنیو د اړیکو اهمیت ستاسو په سیمه کې بیان کړي

 ې د چاپي او خپرونکو خبریاالنو سره د دوه دلیلونو لپاره ښې اړیکې ولري، نوموړي دالیل په الندې ډول دي: د سیم

مبارزې په  زېمبارزو لپاره وړیا وي، ځکه چې هرځلې خبریال ستاسو د ټاکنی زوټوله ایزې رسنۍ د ټاکنیلومړی داچې 

خپل پیغام بې له کوم مستقیم مالي لګښت څخه خپلو په چې ئ څه خپروي، ددې ښکارندوي دی چې تاسو دا موقع پیداکو اړه

 ئ. نښه شویو رایې ورکوونکو ته رسو

دوهم دلیل یې دادی چې رایې ورکوونکي په عامه رسنیو ډیر باور لري ځکه چې عامه رسنۍ خپلواکه او بې پرې وي او د 

 کار کوي.  رهلپاکاندیدانو مبارزه بیا خپلواکه نشي کیداي او د یو ځانګړي کاندید 

چې د نوموړو رسنیو د پکار  نو تاسو ته پکار دیئ رکوونکي وهڅوچې د رسنیو په مټ رایې وئ که چیرې تاسو غواړ

ډیری مبارزې د مطبوعاتو لپاره ځانګړی کس په کار ګماري چې دغه کس د رسنیو سره ئ. وړلو لپاره ځانګړی پالن ولر

د مطبوعاتي سکرتر کوي. ورسره پیغام د رسولو لپاره خبرې اترې  دنوموړې کړنالرې په اړه اړیکي ټینګوي او د

خبریاالنو په سیمه کې د ټولو اړوندو رسنیو د خپرونو د لست لرل دي چې په نوموړي لست کې باید د  لومړنۍ دندې

 موجود وي.  او همدارنګه د خپرونو وروستۍ نیټې پکښې نومونه، د ټیلیفون او فکس شمیرې

یوه څومره چې امکان ولري. ئ لیکونکي لپاره  د ټاکنیزې مبارزې په اړه د لیکنې دنده دومره ساده کړتاسو باید د خبر

. ورسره ئځکه چې تاسو یې په مطبوعاتو کې خپرول غواړ ئمطبوعاتي خبرپاڼه د یوې مطبوعاتي کیسې په څیر ولیک

ې امکان لري، په عین وخت کې دا ډاډ څومره چئ اضافه کړدومره کومکي معلومات )د ټیلیفون د شمیرو په ګډون( 

چې خپلې خبرې خبریال ته ئ انه او ستاسو د پیغام څرګندوي دي، تاسو نه غواړچې ګواکې هرڅه مو روښئ ترالسه کړ

چې د موقف د معلومولو لپاره څه ئ که تاسو غواړیاست ترڅو هغه ستاسو په خبرو باندې ونه پوهیږي. استونزمنې وښ

 ئ. وړاندې کړ کې د خبرپاڼې لنډیز ورتهپه یوه پاڼه نو باید ئ وړاندې کړ

د مطبوعاتو پاکټ د مطبوعاتي کنفرانسونه باید په ډیر ښه متن کې جوړ شي ترڅو په مطبوعاتو کې د خپرولو وړ وي. 

ګیرا  کاندید د عکس سره، د هغه لنډ ژوندلیک، د ټاکنیزې مبارزې ځینې تبلیغاتي پاڼې، د موقف اړوندې پاڼې، د مطبوعاتو

د یادونې وړ ده چې د مطبوعاتو ترڅنګ هر ډول افهام او تفهیم د ټاکنیزې مبارزې په او خبرپاڼې یوځاي باید ورسره وي. 

که چېرې مطبوعاتو له ستاسو څخه نورې پوښتنې وکړي لکه د ستاسو د سیال د عمومي کړنالرې کې ډیر کومک کوي. 

پوښتنو ته په چټکتیا سره ځواب ووایاست ترڅو بیرته د خپل پیغام د بیانولو پیغام په اړه نو تاسو ته پکار دي چې دې ډول 

دا د مطبوعاتو د سکرتر د دندو څخه ګڼل کیږي چې د مطبوعاتو پوښتنو ته مخکې له مخکې . ئموضوع ته راوګرځ

 ځوابونه په نښه کړي ددې لپاره چې کاندید د هغوي پوښتنو ته په ځواب ویلو کې بند رانشي. 

دې ته ښکېلې یا ترالسه شوې رسنۍ )مطبوعات( وایي او ونزمن کارونه دي او معموالً ډیر وخت په بر کې نیسي. دا ست

 ئ.تاسو ته پکار دی چې کار ورته وکړ

هغه پروسه چې خبریاالن او یا ایدیتوران د هغو د خپرولو او یا چاپولو پریکړه کوي ډیر توپیر سره لري. نو له همدې کبله 

 ترڅو معلومات مو د خپلې سیمې د حقایقو سره برابر شي.  ئخپلو مطبوعاتو د کړنالرو سره اشنا ش تاسو باید د
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ډیرې قاعدې په ګوته کړي چې  پدې اړه یې تجربه لري عالوه پر دې هغه کسان چې د مطبوعاتو سره د کار کولو 

 مبارزې یې باید په پام کې ونیسي: ستاسو ټاکنیزې 

 که ستاسو ټاکنیزه مبارزه زیات مالي منابع نلري ښي.خډیر اهمیت وروبال ان به مطبوعاتو ته لنډ دورډیر د ټاکنو  ..۵

وخت کې  لنډ هغه ترڅو ستاسو پیغام پهئ نو پدې صورت کې به تاسو د ټوله ایزو رسنیو همکارۍ ته اړتیا ولر

   خپور کړي. ل شوی،ټاک چې د ټاکنیزو مبارزو لپاره 

یوټاکلی کس لري چې د  ههره لویه یا وړوکې مبارزمعموالً یوه بشپړه دنده بلل کیږي. د مطبوعاتو سره اړیکې  ..۱

مبارزو کې هم دغه شانته دندې باید د ، ان تردې چې په وړوکو کاندید د خپرندویو چارو دنده په غاړه لري

مبارزو د خپرندویه  د خپلو ټاکنیزوپخپله ، په هیڅ صورت کې کاندید په غاړه ويمبارزې د مسؤل او یا مرستیال 

 چارو مسؤل نشي کیداي او معموالً یو بل کس وي چې نوموړې چارې په مخ بیایي. 

ته د وینا لپاره ټلویزیون  . احتمال لري چې ستاسو کاندید کله ناکلهپه خپل پیغام والړ وي هروختټول کاندیدان باید  ..۲

داسې موقع ده چې د تل لپاره نه وي او ډیر لږ  هوبلل شي او یا خبرې یې په اخبار کې خپرې شي، یعنې دا یو

نوموړې موقع څخه ښه ګټه پورته کړي او خپل دغه زرین وخت د وخت مساعده کیږي، نو ستاسو کاندید باید 

پداسې خبرو ضایع نکړي چې خلک یې ډیر په پام کې نه وي، کله مو چې د پیغام په جوړولو وخت او زیار 

 ئ. کړاو په تکرار سره یې په هر ځاي کې یادونه وئ ټینګار وکړ یغامپه خپل پویستل نو بیا باید 

چې په راډیو یا  بیا د یادونې وړ ده، یوځل ل کاندیدان باید د مطبوعاتو ځینې روزنې یا امادګۍ ترالسه کړيټو ..۴

موضوع ټلویزیون کې وینا کول خورا ډیر ارزښت لري نو کاندید باید مخکې له مخکې تیاری ونیسي او خپله 

کاندید باید له مخکې څخه د خپلې موضوع مشخصه کړي ترڅو د وخت د بې ځایه ضایع کیدو مخنیوی وشي. 

 تمرین یې وکړي. څخه خبر شي او 

 ټلویزیون، راډیو او اخبار اعالنات لکه دهغه رسنۍ چې د پیسو په مقابل کې کار کوي 

په ځینو ټولې خپرندویه چارې وړیا نه خپروي بلکه  رزېټاکنیزې مبا به ستاسو)جورنالسټ(  نخبریاالله بده مرغه 

   .ئپه خپرونو پیسې ولګوراډیو، ټلویزیون او اخبار  کې به تاسو ته پکار وي چې د خپرونو

رایو د ترالسه کولو لپاره  رایې ورکوونکو ته د رسیدلو لپاره دومره روښانه الر نده لکه څومره چې تاسو پخپله د الره دا 

، ځکه چې د ټلویزون او راډیو خبر ډیر خلک ترپوښښ الندې نیسي او ئاستویا په مستقیم ډول ورته لیکونه  او ئکوهڅه 

په )الره  مګر بیاهم دادرکړي.  به پدې کې دا نه ده جوته چې د نوموړو خلکو څخه څومره ستاسو پلویان دي او رایې

له دغې طریقې د هڅونې یوه ډیره غوره الره بلل کیږي. د رایې ورکوونکو  (ځانګړي ډول د ټلویزیون له الرې وینا کول

یو ځل شخصاً د کاندید لخوا خلکو له پخوا کولو کې مرسته کوي کوم چې  بیاغښتليڅخه کار اخیستل معموالً د هغه پیغام په 

 ته وړاندې شوی وي لکه د کور په کور ګرځیدو په مهال او یا داسې نور. 

 د انټرنیټ ویبپاڼې 

وونکو سره د اړیکو نیولو د الرو چارو لست ته ترټولو نوې طرېقه په انټرنیټي شبکه کې د ویبپاڼې جوړول د رایې ورک

انټرنیټ په رایې دی ځکه چې پدې ډول اړیکو کې  جوړښتدي. د یادونې وړ ده چې انټرنیټ د خبرواترو یو غیرفعال 

چې د خپلې ویبپاڼې د ئ شي تاسو پدې وتوانیږ کیداياید ورته راشي. ورکوونکو پسې نه ځي بلکې رایې ورکوونکي ب

ګر مئ او ځینو مینه والو ته د کم لګښت په مټ ډیر معلومات ورسوئ ورپیژندلو له الرې لږ څه مطبوعاتو ته مخه کړ

اغیزمن تمام شي )که چیرې تاسو چې د ستاسو د ځانګړیو په نښه شویو رایې ورکوونکو لپاره  يدومره امکان به یې نه و

 (. ئوالړ نشپخپله و نامعلومو رایو پسې په دغ

 د مختلفو طریقو سره یوځاي کول

د مختلفو الرو چارو د ګډ شکل څخه و لپاره لپه مختلفو مرحلو کې مختلفې ټاکنیزې مبارزې رایې ورکوونکو ته د رسید

رایې ورکوونکي په په ملي کچه ټاکنیزې مبارزې نشي کوالي چې کورپه کوروګرځي ځکه چې په میلیونونو کار اخلي. 
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مختلفو میتودونو څخه په یووخت کې کار اخلي، په ځانګړي  کې ګډون کوي، نو د رایې ورکوونکو سره د اړیکو د 

ډول د هغو رسنیو څخه چې د پیسو په مقابل کې خپرونې لري لکه د ټلویزیون اعالنات، ترڅو رایې ورکوونکو ته خپل 

ت لري نو له همدې کبله د وړوکو ټاکنیزو مبارزو په مهال د ټلویزون پرځاي د دغه شانته اعالنات ډیر لګښپیغام ورسوي، 

د لیکونو د  په سیمه کې کور په کور د ګرځیدلو د میتود څخه کار اخیستل کیږي چې د نوموړي میتود سره سره کاندید

ګه دلیکونو د توزیع د پروګرام پیغام د دوهم ځل لپاره ورسول شي. همدارنتوزیع کولو څخه هم کار اخلي دا ددې لپاره چې 

ټلیفون  ته ټاکنیزه مبارزه د ډیرو نورو داوطلبو سره یوځاي د ټیلیفون کولومرکزونه پرانیزي او احتمالي مالتړوپه تعقیب 

کوي ترڅو دا معلومه کړي چې څه شمیر خلک د ټاکنیزې مبارزې په مټ هڅول شوي او څه شمیر د کاندید څخه مالتړ 

 کوي. 

له نامحدوده وي وخت او خلکو پوچې د رایې ورکوونکو سره د اړیکو د ټینګولو د ګډو الرو چارو د لګښتونو،  لکه څرنګه

همدغه دلیل دی چې ډیره مهمه خبره شي کیداي چې دوه ټاکنیزې مبارزې به برابرې وي. نو له همدې کبله هیڅکله داسې ن

یو د ول ممکنه معلومات راټول شي او بیا دې ټاکنیزه مبارزه باید ده چې د سیمې، رایې ورکوونکو او کاندیدانو په اړه دې ټ

 پیغام ورسوي.خپل ټاکنیز کار وړ لیکلی پیغام جوړ کړي ترڅو 

 شيغوره باید  میتود کوم رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو  دې په ګوته کول چې دنهمه کاري پاڼه: د 
(Worksheet 9: Determining Which Voter Contact Methods to Use) 

، مګر د میتود د غوره ئد رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو د میتود د غوره کولو لپاره د الندې جدول څخه کار واخل

دغه ټول میتودونه په کار وانچوي ځکه چې ډیرې منابع . هیڅ ټاکنیزه مبارزه باید ئکولو په مهال حقیقت موندونکي واوس

. تاسو باید په ډیر غور سره خپل موجود منابع لکه وخت، پیسې او یو به هم ښه اغیز ونلري به مو له الس ووځي او هیڅ

چې هرمیتود به څومره لګښت ولري. دا هم مهمه ده چې ګڼ شمیر میتودونه ئ او پدې اړه فکر وکړ ئخلک په پام کې ونیس

نکو هڅول، د مالتړو په نښه کول او د لکه د رایې ورکوو کړنې ېټولباید بیا ئ مګر کله یې چې یوځاي کړئ غوره کړ

 ، په کې شامل وي. پیغام ئاو خپلې رایې ورکړ ئرایو د صندوقونو په لور والړ ش

، بیا هغه منابع لکه وخت، ئه ټاکنیزه مبارزه کې پکار واچوپه خپلئ کوم چې تاسو غواړئ و لست جوړ کړد هغو میتودون

 ئ. په ګوته کړئ د رسیدو لپاره اړتیا لر پیسې او خلک چې تاسو به یې نوموړو اهدافو ته
 منابع اغیزمنتوب 

د رایې 

ورکوونکو 

 سره اړیکې

د رایې 

ورکوونکو 

 هڅول

د مالتړو په 

 نښه کول
رایو ورکولد  خلک پیسې وخت 

د تبلیغاتي 

 پاڼو اچول
 هو  هو هو نه هو

تبلغاتي 

 الرښودونه
 هو   کیداي شي نه کیداي شي

  هو  هو نه هو لیک

 هو  هو نه هو هو ه کورکورپ

 هو هو هو هو هو کیداي شي ټلیفوني اړیکه

پیداکولو د 

 وړتیا )لیدلو(
 هو هو هو هو نه نه

 هو  هو کیداي شي کیداي شي هو یدئتا

د قهوې 

 ناستې
 هو  هو نه هو هو

 هو  هو هو نه هو ګران ملګري

له مخکښې 

څخه جوړ 

 شوي محفلونه

 هو  هو نه کیداي شي کیداي شي

 هو هو هو کیداي شي نه کیداي شي جوړ محفلونه

   هو کیداي شي نه هو رسنۍ
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  هو  هو نه هو اعالنات

    نه نه نه ویب پاڼې

 (Creating Campaign Literature) جوړول ي پاڼوټاکنیزې مبارزې د تبلیغاتد 

نو له وي.  کیفیت لرونکو تبلیغاتو والړپه  ره د اړیکو نیولو زیاتره میتودونهد رایې ورکوونکو سد پیغام د رسولو لپاره 

د تبلیغاتو د جوړولو په ولو لپاره خورا ډیر اغیزمن وي. همدې کبله ډیره اړینه ده چې ستاسو تبلیغات د نوموړي پیغام د رس

ره یې وخت کې کاندید باید په پام کې ولري چې زیاتره رایې ورکوونکي به د تبلیغاتو پاڼې دومره په شوق ونه لولي څوم

ساده وي دومره  پیغام، نو له همدې کبله باید د تبلیغاتو په پاڼه کې ستاسو ئاو یا د لوست سره یې مینه لر ئچې تاسو لول

 . ویې غورځويمخکې له دې چې او زر پرې وپوهیږي یوځل ولولي  یې څومره چې امکان لري ترڅو رایې ورکوونکي

یا په بله ئ. او په همغسې چټکۍ سره خپل پیغام ورته ورسوئ ځان ته واړوباید ډیر په چټکی سره د رایې ورکوونکو پام 

تاسو باید د کاندید په اړه داسې وړوکې . ئکړ ډراماتیک یېاو وساتی ک اصطالح باید خپل د مبارزې تبلیغاټ ډیر چټ

چې وایاست باید . هرڅه چې ولې باید خلک ستاسو کاندید ته رایې ورکړيئ او هغه دالیل په کې ذکر کړئ کیسې وکړ

خپل پیغام د ستاسو د اصلي پیغام په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د رایې ورکوونکو د پام د راجلبولو او همدارنګه د 

 موجودې دي. ځینې الرې چارې چټک رسولو لپاره 

 موضوع  ېنۍیواځ

دیوې موضوع  په هره تبلیغاتي پاڼه کېددې لپاره چې پیغام مو ساده او په ډیره اسانۍ د خلکو د پام اړونکی وي نو باید 

، د مثال په توګه یو کاندید به په خپله تبلیغاتي پاڼه کې ووایي چې د جرمونو په وړاندې به مبارزه ئڅخه د زیاتو ذکر ونکړ

 وکړي او یا به اقتصاد ته پرمختیا ورکړي، مګر داسې به نه کوي چې نوموړې دواړه موضوعګانې په یوه تبلیغاتي پاڼه کې

یا عمومي تبلیغاتي پاڼې دي چې د کاندید په . دغې موضوع ته استثناء د کوچنیو تبلیغاتي کارتونه )پام کارډ( دي ذکر کړي

پدې کې اصلي موضوع داده چې کاندید ولې خپل ځان کاندید کړی او کوم موضوعات په پام اړه معلومات وړاندې کوي. 

  کې لري.

  ه کار دترسره کولو په مهال اخیستل شوي وي(کاري عکسونه )هغه عکسونه چې د یو څ

د کاندید په  انځورچاپ شوی وي چې دغه ډول  انځورزیاتره وخت د ټاکنیزې مبارزې په تبلیغاتي پاڼه کې د کاندید یو لوي 

کې  اړه هیڅ راز معلومات نه ورکوي او یواځې په پاڼه کې د خالي ځاي ضایع کول دي، د کاندید تصویر باید په داسې حال

 چاپ شي چې یو څه عمل ترسره کوي او یا چاته خبرې کوي. 

نور کاري تصویرونه کوالي شي چې هم د رایې ورکوونکو پام ځان ته واړوي او هم په چټکۍ سره پیغام وړاندې کړي. د 

ه مخ کې مثال په توګه د یوچا عکس چې په زور کوم عمارت ته ورننوځي او یا د ټوپک عکس چې د یوې تبلیغاتي پاڼې پ

ترڅو د پاڼې  ياړباس ته چاپ شوی وي او د جرمونو سره د معاملې په مهال کې وي، نو دا ډول پاڼې رایې ورکوونکې دې

منځ وګوري او دا معلومه کړي چې نوموړې پاڼه د څه موضوع په اړه لیکل شوې ده. د پاڼې په دننه برخه کې باید یو 

اډول تصویر د کاندید او د پیښې اړیکې ښیي. په ښوونځي کې د ماشومانو تصویر وي چې د پولیسو سره خبرې کوي، نو د

تصویر د زده کړې پیغام رسوي، او د تړل شویو تجارتونو او همدارنګه د هغو خلکو عکسونه چې په کوڅه کې سوال 

ي. باید په پام کې )ګدایي( کوي، اقتصادي ستونزې په ګوته کوي او دا ښیي چې د نوموړو ستونزو ته به د حل الر پیدا کو

چې ټول عکسونه د یو عمل د ترسره کولو په مهال اخیستل شوي وي. عادي عکس چې کوم حرکت نه وي پکښې ئ ولر

دي او بس نوره کومه ګټه نلري. ټول عکسونه باید په تور او سپین ترسره شوی یواځې په پاڼه کې د خالي ځاي ضایع کول 

   .نه غورځويلګښت لري او په پیغام باندې کوم مثبت اغېز هم  رنګ کې وي دا ځکه چې رنګه عکسونه ډیر

 سرټکي

په لوستلو سره باید په لنډو بیانونو  یا دوؤ ، نو په سرټکو کې د یوتصویر ته د کتو څخه وروسته به خلک سرټکو ته وګوري

غام په پیاوړي کولو کې مرسته پی دغه لنډپه تبلیغاتي پاڼې کې پاتې ټول معلومات به یواځې دټول پیغام باندې پوه شي. 

نو رایې ورکوونکي یې باید وړاندې ولولي ترڅو مطلب ورڅخه زیاتره وخت سرټکي یواځې عنوانونه وي،  وکړي.
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ورته بې اساسه خبرو لکه  او یا ځینې نورو "پروګرام"زما  له همدې کبله سرټکي باید په داسې عنوانونو لکه واخلي. 

 ضایع نشي. باندې "ئایې ورکړر"یا " ګرانو رایې ورکوونکو"

 په نښه شوي موضوعات

د پاراګراف په شکل نه بلکه د  نو باید متن یېئ کله چې د یوپروګرام لست، بیوګرافي او یا کوم بل مسلسل معلومات جوړو 

د څخه د کاندی. داډول لیکنه په ډاګه ښیي چې د مثال په توګه د پنځو سببونو پر اساس ئروښانه کړ پواسطه نښود  غشي

نوموړې نښې  غشيد کارونه ترسره کړي.  ځانګړي کاندید به د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره شپږ یا مالتړ کیږي، او

 "د جرم په وړاندې مبارزه"ډول کاري کلمې لکه  ري مګر په دغه عنوانونو کې باید په عمليعنوانونه ولکوالي شي چې 

 .ي ويپه کار وړل شو "د اقتصاد پیاوړي کول" او یا 

 ئڅرګند اوس

نو زیاتره پام باید د ستونزو د حل الرو چارو  ئبې له دې چې داسې وعدې وکول شي چې په پوره کولو کې یې پاتې راش

پدې معنی ندی چې قانون باید تصویب شي  "د قانون د انفاذ مالتړ به وشي ....."د کاندید دا وینا چې وایي ته واړول شي. 

 .ښیيمګر دا د یوې موضوع په اړه یو ډول وعده او یا اهدافو ته ورسیږي 

 لنډوالی 

باید په ډیرو لنډو الفاظو کې ئ څه چې ویل یې غواړهغه هر. ګڼل کیږي د ټاکنیزې مبارزې په تبلیغاتو کې لږ څه ډیر څه 

ي د اوږد چې رایې ورکوونکئ . باید په یاد ولره او درې سوه کلمو مجموعه باید اکثر حد ويد دوه سوئ. یې مطرح کړ

او داسې  "ګرانو رایې ورکوونکو"متن د لوست څخه ځان ساتي نو همدې ته په کتو سره تاسو باید د متن د اوږدوالي لکه د 

ځکه چې کومه تبلیغاتي پاڼه چې رایې ورکوونکو ته ورکول کیږي په هغو کې له ئ څخه ځان وژغور بې ځایه کلمو نورو

 بارتونه بې ځایه او بې اغیزه دي. نو دا ډول ع شویپکښې خطاب ورایه معلومیږي چې رایې ورکوونکو ته 

 ژبه  عادي

د ټاکنیزو مبارزو په تبلیغاتي پاڼو کې باید ډیره ساده او اسانه ژبه په کار یوړل شي، ځکه دا مهمه نه ده چې رایې 

أثیر الندې راوستل شي، نو ورکوونکي ددې پرځاي چې په پیغام باندې پوه شي، د غټو غټو الفاظو په استعمال سره تر ت

چې رایې ئ ستاسو بیان باید په ډیره روانه او اسانه ژبه کې وشي. د ټاکنیزې مبارزې په مهال تاسو دومره وخت نلر

  دی.  ختدا د زده کړې و او نهئ ته څه ورزده کړورکوونکو 

 ئپه پیغام باندې والړ اوس

ع په اړه وي باید په ټاکنیزه مبارزه پورې نژدې تړلي وي. د ټاکنیزې مبارزې ټول اړوند تبلیغات چې د هرې موضو

کیداي شي ټاکنیزه مبارزه په ټولو همدا یو پیغام په تکراري ډول ذکر او پیاوړی شي.  باید او په هره موضوع کېهروخت 

  شي.تبلیغاتو کې ورته عبارتونه او شعارونه په کار واچوي ترڅو رایې ورکوونکي په موضوع باندې ښه وپوهول 

 (Step Six: Making It Happen) شپږم ګام: عملي بڼه ورکول )د عمل جامه وراغوستل(

او خلکو ته د پیغام د رسولو ئ ، هدفونه موټاکلي، خلک مو په نښه کړي، پیغام مو جوړ کړې دهتاسو څیړنه ترسره کړ

وخت، پیسو او خلکو د اړتیا معلومات هم ټولې الرې چارې مو سنجولي دي. همدارنګه تاسو په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې د 

وروستي ګام کې به تاسو د مختلفو کسانو د رول په اړه لکه د  دغه منابع به د کوم ځاي څخه ترالسه کیږي؟ پدغه کړی دی.

کاندید، د ټاکنیزې مبارزې د مسؤل او د نورو مسلکي غړو چې په ټاکنیزو مبارزو پورې تړاؤ لري، معلومات ترالسه 

او تاسو به د ټاکنیزې مبارزې د کلیزې جوړول او د ئ یرې زده کړسو به د داوطلبو کسانو د ګمارلو ځینې الرې چ. تائکړ

لو الرې چارې د پیسو د راټولواو ئ د مبارزې بودیجه جوړه کړ په پاي کې به تاسوئ. مهال ویش په جوړولو هم کار وکړ

 به هم درته روښانه شي. 
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  (The Role of the Candidate)د کاندید رول )نقش(

که ړومبی د اهمیت لرونکی دی.  ودی او د کاندید وخت ترټولو منابع و مهم شخصترټولکې کاندید ټاکنیزه مبارزه  هپه هر

نو له همدې کبله د کاندید او د هغه د چیرې کاندید او یا مبارزه خپل وخت ضایع کړي نو هیڅکله به د هغه جبران ونشي. 

 . ید کار پوهیدل اړین وخت په ارزښت باندې

نقش ډیر ساده دی: د خلکو سره لیده کاته او دهغوي هڅونه. کاندید ترټولو اغیزمن مبارزه کوونکی او د بودیجې 

راټولونکی دی. نو که چیرې تمویل کوونکي پخپله د کاندید څخه لیده وکړي او د هغه څخه پیغام واوري، دا په څرګند ډول 

 السه کړي او د مبارزې سره به یې هم مرسته وشي. ښیي چې کاندید به رایې تر

زیاتره رایې ورکوونکي د خپلو مبارزو د مرکزونو په شاوخوا کې د ناستي څخه خوند اخلي او د خپلې مبارزې د کسانو 

او یا د خپلو په  جوړوي دسیسې و په تګالرو باندې خبرې کوي او پدې هکله ګڼ شمیرسره یوځاي د رایو د ترالسه کول

 ړه پورې مالتړو څخه لیدنې کوي. دا ډول کاندیدان هسې خپل وخت ضایع کوي او د ناکامۍ په لور درومي. ز

 هد استراتیژیک پالن جوړونې یوددې الرښوود په لوموړیو کې داسې مشورې ورکول شوې چې ستاسو ټاکنیزه مبارزه باید 

د یو غړي په حیث  ناستېچې دنوموړې  ید ته پکار ديند حقیقت دی چې کاندترسره کړي. دا یو څرګ )جلسه( رسمي ناسته

کله چې کړنالره )استراتیژي(  ولري. پکښې کاندید باید د پام وړ اغېز کومه بنسټیزه تګالره چې رامنځته کیږيوي او 

  او نورو اړوندو کسانو ته پریږدي اومدیر جوړه شي نو کاندید ته پکار دی چې د مبارزې پرمخ بیول د مبارزې مسؤل 

 . زیار وباسيپخپله یواځې او یواځې ډیرې زیاتې ناستې جوړې کړي او د خلکو په هڅولو کې 

  (The Role of the Campaign Manager) د ټاکنیزې مبارزې د مسؤل مدیر رول )نقش(

وره باور پ ددا باید یوداسې څوک وي چې کاندیله همدې کبله د ټاکنیزې مبارزې د مسؤل مدیر رول د مبارزې چلول دي. 

ي چې یو لنډ مهاله هڅه ده، باید د هغو ترهرڅه وروسته د دواړو )کاندید او د مبارزې مدیر( لپاره مبارزهورباندې ولري. 

په داسې یو مفهوم سره چې کاندید د ټاکنیزې مبارزې زړه او د ترهرڅه زیات اهمیت ورته ورکول شي. ترپایه په ژوند کې 

دیوې ډیرې ښې مبارزې لپاره باید دغه دواړه کسان ډیر اغېزمن وي اګر چې د هغوي  مبارزې مسؤل یې مغز بلل کیږي.

 دندې یو د بل څخه ډیر توپیر لري.

ډیری وخت کاندیدان غواړي چې خپله ټاکنیزه مبارزه پخپله پرمخ بوزي، هغوي یا هیڅ د مبارزې مسؤل نه ټاکي او یا که 

مګر په دواړو ه اند چاالکه او د خلکو سره په چل ول کې ماهر وي. یې وهم ټاکي نو داسې یو کس ټاکي چې د هغوي پ

صورتونو کې به د هغوي ډیر وخت ولګیږي او پریکړې به یې نورو ته پاتې شي او د کاندیدانو د اصلي دندو وخت به هم 

 به د رایې ورکوونکو او تمویلونکو د هڅولو لپاره پوره وخت ونلري.  پکښې ضایع شي او کاندید

چې ئ ؤل مدیر باید د رایې ورکوونکو سره دکاندید د لیدنو مهال ویش تنظیم کړي او ډاډ ترالسه کړسکنیزې مبارزې مد ټا

د مهال ویش سره سم ناستې لري، همدارنګه هغه باید د هغو کسانو نظارت وکړي کوم چې د مطبوعاتي چارو، پیسو کاندید 

 او د مبارزې په مهال د ټولو پالن شویو او غیر پالن شویو چارود چارو مسؤل وي  اړیکواو د رایې ورکوونکو سره د 

 خبر وي.  څخه

  (Campaign Professionals) د ټاکنیزې مبارزې مسلکي کسان

کې  ټاکنیزو مبارزوپه تیرو  چاهرڅومره ډیر چې یو په څیر د تجربو څخه کار اخلي.  کړنوټاکنیزه مبارزه لکه د نورو 

د هغه چا مشورې، همکارۍ او یا ګډون کوم چې د دغه اید په راتلونکو مبارزو کې ګډون وکړي. په همغه کچه ب لرلهبرخه 

الرښود سره سم د ټاکنیزې مبارزې په مختلفو مرحلو کې تجربه ولري په همغه کچه به د کاندید او مبارزې سره مرسته 

په مهال تجربه شوي وي، ډیر توپیر  هغه نظرونه چې دلته وړاندې کیږي د هغو سره چې د یوې تودې مبارزېوکړي. 

 لري. 

والي شول چې خپلو کاندیدانو سره مرسته وکړي اود ټاکنیزې مبارزې د تجربه سیاسي ګوندونو ک به په همدې ترتیب

او په  ساتللرونکو مسؤل مدیرانو او نورو هغو چې په مبارزې کې یې د کار کولو وعدې کړي یو لست له ځان سره 
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ګوندونه باید دغو کسانو ته پرمختګ ورکړي او هغوي ؤ.  ئ مهال به یې کاندید ته ورکړ ې د اړتیا پهټاکنیزه مبارزې ک

د زحمت کښ ته د مبارزې سره د کار کولو موکه ورکړي ترڅو په راتلونکې مبارزې کې د کار کولو لپاره تیار وي. 

 منځ یواځې لږ څه توپیر موجود وي. رمسؤل مدیر د دندو ت ډیرتجربه لرونکي داوطلب ، مرستیال او د مبارزې د

کې مهارت لري، یو له هغو څنډو چې د خلکو د تجربو  څنډه ه ځانګړېډیری وخت داسې خلک وي چې د مبارزې په یو

، نو که چیرې امکان لري ټاکنیزه مبارزه مخکې د سیاسي نظر سنجونې اړخ دیهغه په کې اخیستل کیږي  څخه زیات کار

پدې برخه کې د امریکا سیاست ډیره ، باید د ورته تجربې لرونکی کس وګماري. کړينه ترسره نظرسنجو پخپله لدې چې

ې، د راډیو او ګڼ شمیر مسلکي خلک شته چې په مستقیم ډول د سیاسي لیکونو په تیارولو کوده کړې ځکه چې هلته 

نکو د لستونو په جوړولو او داسې نورو کې ځانګړي مهارتونه لري. نوموړي ټلویزون د اعالناتو جوړولو، د رایې ورکوو

 مسلکي کسان ټاکنیزه مبارزه د وخت د ضایع کولو څخه ژغوري )اګرچې لګښت یې ډیر وي(. 

دي چې  "تصویر جوړونکي"د ټولو هغو سره سره چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، ځینې داسې خلک هم شته چې وایي 

تحلیل په اړه خبرې کوي او  ارواپوهنې دد تجربې سره د کاندید وخت ضایع کوي، مبارزې په ډیر لږ  زیاتره وخت د

دغه ډول لټ کې بدلون راولي.  طرزغواړي چې د رایې ورکوونکو نظرونه واړوي او یا د کاندید د لباس د اغوستلو په 

او یواځې د دې ډول خلکو په خبرو باندې تېر د یو چټک بدلون په تمه وي کاندیدان او رایې ورکوونکي زیاتره وخت 

 هغوي په دې ډول کارونو سره خپل ډیر وخت او پیسې له السه ورکوي. . ایستل کیږي

  (Campaign Structure) د ټاکنیزې مبارزې جوړښت

ې د پالن ، اوس نو تاسو ته پکار دی چئپه الس ولر شوېپدغه وخت کې تاسو باید د مبارزې د پالن لومړۍ برخې تسوید 

، ددې لپاره چې ئ. تاسو کاندید او د مبارزې مسؤل مدیر لرئد عملي کولو لپاره د کارکونکو او جوړښت په اړه فکر وکړ

ددې د پیل لپاره تاسو باید د رایې ورکوونکو ؟ ئد مبارزې لپاره مو کارکوونکي پوره شي، نورو کومو کسانو ته اړتیا لر

 . ئاي شي تاسو یې په پام کې ونیسوجود لري چې کید هدوه نظروندې هکله پ، ئسره د اړیکو پالن ته پام وکړ

. یواځینی کار د مبارزې یوځاي په ګوته شوی دی او د مسؤلیت سرهلومړی نظر دادی چې جوړښت په پالن کې د کارونو 

لو او د دفتر د نورو د مسؤل مدیر ګمارل دي چې نوموړی به د کړنو څخه نظارت کوي او همدارنکه د ټیلیفونونو د ځوابو

 اړوندو چارو د ترسره کولو لپاره د یو بل کس ګمارل دي. عالوه له هغه څخه کومه بله قاعده وجود نلري. 

چې ستاسو د رایې ورکوونکو سره داړیکو پالن د السلیکونو دراټولولو، د څلورو مطبوعاتي کنفرانسونو او  ئکړ فرض

کړنې ترسره شي باید الندې  تنۍد اچولو غوښتنه کوي، نو ددې لپاره چې پورکورنیو ته د پنځو تبلیغاتي پاڼو  ۶۰۰۰۰

 کسان وګمارل شي: 

 د مبارزې مسؤل مدیر کس  یو

 د دفتر مدیر )مسؤل(کس یو 

لپاره  )بعدالوقت( یو کس د تبلیغاتي پاڼو د جوړولو او د چاپولو مسؤل )کیداي شي چې دغه دنده د نیم وخت

 شي.( ګډهسره  د دندې تو د سکرتروي/کیداي شي چې د مطبوعا

استخدامولو لپاره )همغسې کسان کوم چې د السلیک د راټولو لپاره ؤ او یا کیداي دوه کسان د مؤقت کارکوونکو د 

  .(يشي د ټاکنو د نظارت کسان و

 تبلیغاتي پاڼې په دوه ورځو کې وویشي. ۱۰۰ هریو ترڅو کارکوونکيمؤقت  ۶۰

ستاسو کاندید ته رایې د  ددې لپاره چېدمبارزې زیاته هڅه د تقاعد شویو خلکو هڅول وي له بل پلوه که چېرې ستاسو 

 وي:  دا ډولجوړښت  بهورکړي نو بیا 

 یو د مبارزې مسؤل مدیر چې د اداره کوونکو کسانو د نظارت دنده لري  

 یو د دفتر مدیر )مسؤل( 

، د تبلیغاتي پاڼو د لویمو کې به د السلیکونو د راټولوچې په مختلفو سلس د تقاعد شویو کسانو د تنظیم کارکوونکي 

  لري. وناستو د تنظیمولو دنده ویش او 



 46 

مهال ویش ترتیبونکی شتون نلري او  بودیجې راټولونکی او وعاتو سکرتر، د پدغه وروستي جوړښت کې چې د مطب

ن سره سم مخ په وړاندې ځي، د ستاسو په همدارنګه د هرې دندې لپاره مرستیال هم وجود نلري، دندې ترډیره بریده د پال

اقتصادي  ډولکارونو دترسره کولو لپاره یود تاسو سد هم نشته. نو  (کوټهخالي ځاي )بودیجه کې د زیاتو کارکوونکو لپاره 

 ئ. ( کړنو ته اړتیا لرلګښته)کم 

 پیژندل کیږي.  دوهم نظر دادی چې هره دنده د هغې د نوم له مخې نه بلکې د سپارل شویو دندو له مخې

په ترسره او دندې د ورسپارل شویو کارونو ئ مګر خلک استخدام کړئ په اړه فکر ونکړنوم )پوست( د  څوکۍتاسو باید د 

او د خپلې دندې د کړنو  يخپله دنده په څرګند ډول پیژن و په همدې ترتیب سره هر کارکوونکينئ. کړګوته په سره کولو 

اسو سره د دندو په ښه ویش کې هم مرسته کوي ترڅو داسې نشي چې یو کس ته ډیرې مسؤل ګڼل کیږي، دا طریقه له ت

په  "سرپرست" یا  "مرستیال"ډیری مبارزې داسې هم وي چې یو نفر د زیاتې دندې وسپارل شي او بل ته ډیرې لږې. 

 .وياو ورڅخه ناخبر  توګه پکښې کار کوي مګر هغه خپل ورځني کارونه او دندې نشي روښانه کوالي

کوم چې د ستاسو په مبارزې کې په داوطلب ډول کار  ئد خپل تشکیل د جوړولو په مهال هغه کسان هم په پام کې ونیس

خپله خوښه به  بلکه په، ټکي ته وګوري وفاد  کول غواړي. ډیر د کورنیو غړي او ملګري به بې له دې چې له کاندید سره 

پاره په زړه پورې یا لداوطلب کار ته چمتو وي که چیرې دندې د هغوي وي. همدارنګه زیات خلک به   چمتو همکارۍ ته

غونډو په جوړولو کې مرسته کول یا مقابل لوري په اړه څیړنې، د وي. د کاندید سره یوځاي سفر کول، د  د ساتیري په شان

ستونزمنې ترسره کیږي.  وادي چې معموالً په وړیا توګه د خلکو لخهغه کارونه ټول د لېکونو په پاکټونو کې د څه اچول 

دندې لکه د السلیکونو راټول، دروازه په دروازه ګرځیدل او د تبلیغاتي پاڼو ویشل به د مزد اخیستونکو کسانو په مټ 

 دهرې دندې مسؤلیت په غاړه واخلي.  چې ئ باید په ډیر ډاډ سره داسې کسان وګمارترسره شي. 

  {Volunteers (People)}  په خپله خوښه کسان )داوطلب کسان(

پدې پوه شوي یاست چې تاسو نشی کوالي  نوئ وده ورکړد رایې ورکوونکو سره د اړیکو پالن ته ددې لپاره چې تاسو 

ډیرو ئ چې هر اړین کار ترسره کړئ ، نو که چیرې تاسو غواړئټول کارونه د یو څو کسانو په لرلو سره ترسره کړ

پس په دې وخت کې د ئ. به ډیرو کسانو ته د پیسو د ورکولو توان هم نلر او په عین وخت کې ئکسانو ته به اړتیا ولر

ه چې لکه څرنګداوطلب د همکارۍ یادونه کیږي چې د ستاسو د مبارزې په مهال باید داوطلب کسان هم مرسته وکړي. 

ه هڅونه به څخه پدې ټینګار کوي چې خلک وهڅوي او د کاندید توصیف وکړي، نو دغ پیلستاسو ټاکنیزه مبارزه له 

، نوموړي وډبويهغوي به دې ته هم اړ کړي چې ستاسو سره د همکارۍ ټټر یواځې رایې ورکوونکي ونه هڅوي بلکه 

 خلک به د ستاسو په ټاکنیزه مبارزه کې په داوطلب ډول کار وکړي او پدې تکل کې به شي چې تاسو بری ومومی. 

کوي، په لمړي سر کې داوطلب خلک د خپل ګوند سره د پیوستون  کې خلک د مختلفو موخو لپاره ګډون کارونوپه داوطلب 

خپل ګوند ته ځان په ژمنو والړ ثابت کړي، ځینې خلک ددې لپاره داوطلب کار ته زړه  ترڅو لپاره وياو وفاداري ښودولو 

ر کې تاسو د نوموړي سره د هغه په نظاړه ډیر ټینګ وي او ګمان کوي چې ښه کوي چې د یوې ځانګړې موضوع په 

موافق یاست و یا ستاسو سیال د نوموړي د نظر خالف دی، بیا ځینې خلک ټولنیز خوي لري او د انډیوالۍ په وجه داوطلب 

، د ځان ټې د داوطلبۍ په کار کې نغښتې ګڼيویالي شو چې ځینې خلک خپلې شخصي ګ کې کار کوي او همدارنګه په پاي

نو له همدې کبله داوطلب کار ته ټټر  ا نوموړی کاندید مناسب ورته بریښيلپاره یې کومه دنده په پام کې نیولي وي او ی

 وهي. 

اخیستونکي ونډه فعاله : پدې ګمان چې هغوي مرسته کويیزو مبارزو سره د الندې دالیلو پر بنسټ نکسان د ټاکداوطلب 

چې هغوي ښو خلکو ځکه ، ځکه چې هغوي ستایل کیږي، ځکه چې هغوي ته ورکول شوې دندې په زړه پورې دي، دي

احتمال لري چې . بریښيسره لیده کاته کوي او ددې لپاره هم چې د مبارزې سره په داوطلب ډول کار کول ورته ساتیری 

داوطلب کسان په هغه صورت کې د خپل د خوښې کار پریږي که چیرې په هغوي باندې کاري فشار ډیر شي او یا هغوي 

  شي.  ورنکړلیرې د هغوي کار ته ارزښت د کار څخه تنګ راشي او همدارنګه که چ
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چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره څو داوطلب کسانو ته ئ کړ ر روښانه ېستاسو لمړۍ دنده دا ده چې د داوطلب کسانو شم

 ئ. ځل بیا باید له ځان سره حساب وکړیونو ئ. اړتیا لر

تبلیغاتي پاڼې  ۲۰۰۰ ځانګړې شنبې په سهارد یوې  په یوه ځانګړې سیمه کېئ غواړچې تاسو ئ د مثال په توګه فرض کړ

پاڼې ویشلی شي نو له همدې کبله دنوموړي کار د  ۵۰۰یو داوطلب کس په یو ساعت کې  د پریکړې سره سم مواو  ئوویش

 تیتېچې دغه ټولې پاڼې په دریو ساعتونو کې ئ ساعته په داوطلب ډول کار وشي، تاسو غواړ ۲۰باید ترسره کولو لپاره 

ستاسو تبلیغاتي پاڼې باید د شنبې داوطلب کسانو ته اړتیا ده.  ۵۰ ددې کار په ترسره کولو کې د درې ساعتو لپاره، پس ئکړ

یو داسې کس وګمارل شي ترڅو د د سهار لپاره تیارې وي، داوطلب کسان باید د سیمو نقشې هم ولري، له دې سره سره 

او  د د کار څخه په پوره ډول خبر وينظارت کوونکی بای نوموړو داوطلب کسانو د دندو څخه نظارت وکړي، نوموړی

داوطلب  ۱۰او یا  ۵۱ت یعنې د لسو څخه زیا وطلب کسان به همغه لس وي. تاسو بایدداپدې پوه وي چې څه باید وشي. 

 ئ. په نښه کړ د ټاکلي وخت لپاره ترڅو له نوموړو کسانو څخه لس باوري کسانئ وګمارکسان 

محاسبې څخه کار وونکو سره د اړیکو د پالن په عملي کولو کې په هره مرحله کې له دې ډول رایې ورکد تاسو باید 

مدې کبله پالن جوړول ډیر مهم دي. په له ههومره به زیات اغېز ولري. ئ واخلي، هرڅومره چې زیات معلومات ورکو

ی کس د داوطلبو کسانو ټولې اړوندې ټیټې بودیجو کې معموالً یو کس د داوطلبو د مسؤل په نامه ګمارل کیږي چې نوموړ

چارې سمبالوي او د هغوي د ګمارلو او روزلو دندې په غاړه لري او همدارنګه داوطلبو کسانو ته د موادو د برابرولو دنده 

 او د هغوي د کارونو تظیم د پالن سره سم، برابروي. 

ئ چې په تیرو ټاکنیزو مبارزو کې یې ورسره کار کړ داوطلب کسان به معموالً د کاندید ملګري او د هغه د ګوند پلویان وي

کسان هم د داوطلبو په  ډیر ، مګر د یادونې وړ ده چې نوموړي کسان به د دغې دندې لپاره کافي نه وي او باید نوروي

کومو چې له مخکې  ئتاسو باید په داسې خلکو پسې وګرځ .ترڅو کارونه په ښه توګه پرمخ والړ شي وګمارل شي توګه

ګروپونو، د خپلو  سیمه ایزوکیداي شي چې نوموړو داوطلبو په مدني سازمانونو، وي. ئ ه د داوطلب په صفت کار کړڅخ

که چیرې ستاسو د ټاکنیزې مبارزې پیغام یوې ځانګړې وي. ئ دیني ادارو، اتحادیو، ښوونځیو او داسې نورو لپاره کار کړ

ترڅو له تاسو سره  ئته موضوع کې ښکیلو ادارو سره په تماس کې شموضوع او یا ډلې ته خطاب کوي نو تاسو باید په ور

مبارزه د رایې ورکوونکو سره  هلکه څرنګه چې ستاسو ټاکنیزچارو کې همکار شي.  نورو ورتهګمارلو او  پهد داوطلبو 

نه له ځانه سره همیشه باید د داوطلبۍ کارډو ئ. خبرې کوي نو باید د مبارزې په هر پړاؤ کې د خلکو څخه مرسته وغواړ

کوم چې ستاسو ئ ، ترڅو یې هغو خلکو ته ورکړئپه ضمیمه کې لیدالي ش "هـ"چې د نوموړو کارډونو نمونه د ئ ولر

 سره د مالتړ لپاره تیاری ښیي. 

 (Worksheet 10: Budgetting Volunteers)ټاکل  د بودیجېلسمه کاري پاڼه: داوطلب )د خپلې خوښې( کسانو ته 

کوم چې تاسو د ئ رکوونکو سره د اړیکې نیولو د هغو اړوند کارونو د ترسره کولو مکمل لست جوړ کړد رایې و  ..۵

او حقیقي اعداد په کار  ئچې ترډیره څرګند واوسئ کوښښ وکړئ. خپلې ټاکنیزې مبارزې په مهال په پام کې لر

اید ونیسې او اوس څو ټیلیفونونه په الس څو ټیلیفوني اړیکې ب؟ ئیوسی. د ویشلو لپاره څو تبلیغاتي پاڼو ته اړتیا لر

 ؟ئاو په څومره وخت کې یې باید ووینئ د څوکورونو لیدل غواړ؟ ئکې لر

، یو داوطلب ئبیا داچه په ښه توګه د پورتنیو ذکر شویو دندو د ترسره کولو لپاره به څو تنو داوطلبو ته اړتیا ولر ..۱

ړي او د ټول کار د ترسره کولو لپاره په داوطلب ډول د څو کس به د یو ساعت په موده کې څومره کار ترسره ک

 ؟دهساعتونو کار کولو ته اړتیا 

. ډیری وخت به ئپه پاي باید وویل شي چې په اټکلي ډول د ټاکنیزې مبارزې لپاره څو داوطلب کسانو ته اړتیا لر ..۲

وخت داسې هم کیږي  ډیریمګر  ئکې کار واخل دندوچې د ورته داوطلب کسانو څخه په مختلفو  ئتاسو کوالي ش

ځینې داوطلب کسان په یو ځانګړي کار کې مهارت لري او د بل کار د ترسره کولو مهارت نلري لکه د مثال چې 

د خلکو د السلیکونو په ترالسه کولو  کسانپه توګه ځینې کسان په ټیلیفوني اړیکو کې مهارت لري مګر همغه 

ځانګړې دندې د ترسره کولو لپاره هرڅو داوطلب کسانو ته چې په  ېچې د یوئ باید په یاد ولرباندې نه پوهیږي. 

 ئ. د همغه شمیر دوه برابره کسان باید وګمارئ اټکلي ډول اړتیا لر
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 Calender (Time)} {Scheduling andتنظیمولد مهال ویش او وخت 

د تاسو په اند به د ډیر اهمیت لرونکي ؤ،  داسې وختونه لیدلي وي چې زې د پیل څخه تراوسه به تاسو ډیرد ټاکنیزې مبار

نور مهم وختونه به ستاسو د کاندید یو له ډیرو اهمیت لرونکو ورځو څخه ده. ستاسو د مبارزې لپاره مګر د ټاکنو ورځ 

د کیدلو لپاره د ثبت نام نیټه وي او همدارنګه هغه نیټه به په کومو کې چې له تاسو څخه د قانون لخوا د ځینې راپورونو 

 وړاندې کولو غوښتنه کیږي. 

شي مهال ویش  دغه ټولې نیټې باید د ټاکنیزې مبارزې په مهال ویش کې ذکر شي. د ټاکنیزې مبارزې په لومړیو کې کیداي

به ویش  د ټاکنو ورځې رانژدې کیږي نو تاسو به اونیز او ان تردې چې ورځنی مهالوي مګر لکه څرنګه چې  میاشتنی

 .ه ډیر ژور ډول درته روښانه کړيترڅو هرڅه پ ئهم ولر

هغه ناستې هم وراضافه شي په کومو کې چې کاندید باید ګډون وکړي. ستاسو ټاکنیزه مبارزه باید باید نو دغه مهال ویش ته 

په نوموړي سیستم کې به هغه الرې چارې بحث شي چې په د بلنو سره د معاملې لپاره هم ځانګړی سیستم جوړ کړي. 

ډون مهم دی او په کومې کې ندی یعنې د کوم ډول جلسو ګډون باید قبول او د کوم ډول جلسو باید رد کومې جلسې کې ګ

 شي. 

نو دلته د هغو کارونو چې د کاندید او د هغو کارونو ئ. بیا به د رایې ورکوونکو سره د اړیکو ټولې کړنې پکښې اضافه کړ

ځکه چې د رایې ورکوونکو سره د اړیکو ځینې ید توپیر وشي. چې د مبارزې او یا د داوطلب کسانو لخوا ترسره کیږي با

د ترسره کولو یو  کړنو. وخت ته په پام سره باید د نو سره یوځاي ترسره کیږيوچارې د وخت په اوږدو کې د نورو کار

ومات زیات معل چې په هر کار کې ګیر دي، په اړونداو داسې نورو خلکو وړ کړل شي کوم به چې د وخت، پیسو، لست ج

 . ورکړي

دا  کې ترتیبونکي د دندو څخه دي، مګر په کوچنیو ټاکنیزو مبارزود په لویو ټاکنیزو مبارزو کې دا ډول دندې د مهال ویش 

ډول کارونه د مبارزې د مسؤل د دندو څخه دي. یوځل بیا باید یادونه وکړو چې کاندید باید د ځان لپاره ځانګړی مهال 

 ډوډتیا رامنځ ته کوي چې څوک به په کوم وخت کې چیرې وي. ویش ونلري ځکه دا یو ډول ګ

 (Worksheet 11: Calender)یوولسمه کاري پاڼه: کلیزه 

چې په نوموړې کلیزه کې به د مبارزې ټولې مهمې نیټې او ټول مهم ئ د ټاکنیزې مبارزې لپاره یوه عمومي کلیزه جوړه کړ

نده ورکول شي چې کلیزه د کړنو سره سم نوې )تجدید( کړي او د په مبارزه کې باید یو کس ته دکارونه شامل وي. 

د بلن لیکونو لپاره باید یو سیستم جوړ شي ترڅو دا روښانه مبارزې په چارو کې ښکیل خلک د کلیزې څخه خبر کړي. 

او یا ردولو  شي چې کاندید به په کومو ناستو کې ګډون کوي او په کومو کې به یې نه کوي او دا چې د بلنلیکونو د منلو

لکه د ئ تاسو ته دا هم پکار دی چې د هرې غونډې په اړه مهم معلومات راټول کړځوابونه ورکول شوي او که نه. 

د هغه د ټیلیفون شمیره، کاندید به په نوموړې غونډه کې څه کوي، د غونډې په اړه غونډې د اړېکو مسؤل شخص، 

 الرښوونې او داسې نور. 
 شنبه جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه

       

       

       

       

       

  (Worksheet 12: Timeline) د وخت ټاکلې کرښه )ټایم الین( دولسمه کاري پاڼه:

کارونو کې ډیره  سره د اړیکو اړوند کرښه به له تاسو سره د رایې ورکوونکو یي د وخت د ټاکلو الندینۍ ټاکلې نمونه 

د خپلې ټاکنیزې مبارزې د پیل نه نیزې مبارزې وروستۍ اونۍ څرګندوي، کړي. د وخت دغه ټاکلې نمونه به د ټاکمرسته و
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د دې کار د ترسره کولو دمخه باید الندیني اصول په پام کې  مګر ئ ترپایه دې ته ورته دوخت یوه ټاکلې کرښه جوړه کړ

 : ئونیس

. په ئپالن د ټاکنو د ورځې څخه پیل او مخ پر شا والړ شخپل یولو تاسو باید د رایې ورکوونکو سره د اړیکو ن ..۵

څو تبلیغاتي اعالنونه باید ځوړند  ؟ئبه د ګټلو لپاره څه ته اړتیا لرکومه ورځ چې مبارزه پاي ته رسیږي تاسو 

 ؟تاسو او ستاسو مالتړو باید څو دروازې ټکولي ويڅو وړوکي معلوماتي کتابونه مو باید ویشلي وي؟ ؟ ئکړ

ستاسو د رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو ټول اړوند کارونه باید د سنجونې وړ وي. د رایې ورکوونکو سره  ..۱

شامل نه وي ځکه چې دا شان هدف په  "اړیکو ټینګولدرسنیو سره د ښو "باید  و کېاهداف په د اړیکو نیولوستاسو 

تاسو ؟ ئ؟ څو خبرپاڼې به خپرې کړئغونډې دایرې کړڅو تاسو به معنی نه افاده کوي.  څرګنده هحقیقت کې ډیر

 ئ: بنسټ هرڅه وسنجو رباید د دوه دالیلو پ

. ئد سنجونې وړ اهداف به تاسو ددې جوګه کړي چې د خپلې مبارزې د پرمختګ کچه به معلوموالي ش  -الف

ا ښه السته دروازې ټکولې وي، نو آیا د ۱۰۰۰که چیرې ستاسو کاري ټیم د ډسمبر د میاشتې تر لسمې 

وي نو دا  ۶۰۰۰۰او که مو هدف  هوي نو دا ښه د ۶۰۰۰که چیرې ستاسو هدف راوړنه ده او که خرابه؟ 

. که چیرې تاسو یو د سنجونې وړ هدف نه وي ټاکلی نو له دې معلومیږي چې هد ه السته راوړنهخراب

 ئ. مفکوره )نظریه( نلر هتاسو هیڅ کوم

 

کوالي چې  ئتاسو نشبودیجې د راټولولو د پروسې سره مرسته وکړي.  د سنجونې وړ اهداف به ستاسو د -ب

و او د راډیویي اعالنونو نرخونه د نسبي ډول سره یو د بل سره پرتله تد وړوکو معلوماتي کتابونو، اعالنا

 څومره ده یعنې په کومهد ستاسو په اند چې ددغو تبلیغاتو د هریوه کچه  ئترڅو چې پدې پوي نشئ کړ

 ه. اندازه د

. کچیرې ئهمغه هدف ته ورسیږ ئد کومو په مټ چې تاسو کوالي شئ د هرهدف لپاره د هغو کړنو پالن جوړ کړ  ..۲

، نو کله به نوموړي اعالنونه ئاعالنونه ځوړندو ۱۰۰۰نیټې به  ۍچې د ډسمبر د میاشتې تر لومړئ تاسو پالن لر

 ؟ ئخلک ګمار نصبولو لپاره؟ کله به د دغو اعالنونو د ویشلو او یا ئاو چاپوئ تیارو

کومو ته به چې تاسو د نوموړي کار ئ د هرې کړنې د ترسره کولو په مهال د هغو منابعو پالن جوړل هم مه هیرو ..۴

د نوموړې اونۍ ټاکلي وخت د ټاکلې کرښې سره سم باید په هره اونۍ کې تاسو  د خپلئ. په بشپړولو کې اړتیا ولر

چې څو کسانو او څومره پیسو ته اړتیا ئ ړولو لپاره د منابعو په اړه معلومات ولرد ټولو پالن شویو کړنو د بشپ

 ؟ ئ، او نوموړي منابع به د کوم ځاي څخه ترالسه کوئلر

آیا ستاسو د ټاکنو قانون ځینې داسې ئ. ته د ټاکنو د قانون په جوړښت کې وده ورکړ ېخپل د وخت ټاکلې کرښ ..۱

ې یې هم په ګوته کړي کارونه بشپړ شي او ځینې داسې نیټ ې باید ځینې ځانګړينیټې په ګوته کړي په کومو کې چ

 ؟د ځینو کارونو د ترسره کولو مخنیوی شوی ويچې د هغو څخه دمخه 

 

 لګښتونه اړوند مسؤل شخص فعالیت نیټه

 د ټاکنو له ورځې وروسته

د پایلو شمیرل او د 

 کارکوونکو تنخوا ورکول

د ټاکنیزې مبارزې مسؤل 

ر او د مبارزې د کاري مدی

 ټیم  مالي مسؤل

 

 د ټاکنو ورځ
څارونکي د ټاکنو په  

 مرکزونو کې ۷۶۱

 تنظیم کوونکی داوطلب 
 

 د ټاکنو ورځ
د کاندید ټاکلی مالقات د 

 رسنیو سره

 مهال ویش جوړونکی
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د ټاکنو څخه یوه ورځ 

 دمخه

داوطلب کسان په دریو 

 ۵۱۰۰مختلفو سیمو کې 

ڼې وروستۍ تبلیغاتي پا

 ویشي

تنظیم کوونکی داوطلب 

د سیمې  ۲کس، 

 ۵۱۰تنظیمونکي او 

 داوطلب کسان

 

د ټاکنو څخه دوه ورځې 

 دمخه

د روزنې څخه لیدنه، 

داوطلب کسانو ته 

 ېوروستۍ تبلیغاتي پاڼ

 ویشل

د داوطلب کسانو تنظیم 

 کوونکی

 

د ټاکنو څخه دوه ورځې 

 دمخه

وروستي لیکونه د لیکونو 

 په صندوقونو کې

اکنیزې مبارزې مسؤل د ټ

 مدیر

 

د ټاکنو د ورځې څخه د 

شپږو نیولې تر یوې 

 (۶-۵ورځې دمخه پورې )

معلومو مالتړو ته ټیلیفون 

کول اوهغو ته ورپه یادول 

 ترڅو رایې ورکړي

د داوطلب کسانو تنظیم 

داوطلب  ۱۰کوونکی او 

 کسان

 

د ټاکنو د ورځې څخه شپږ 

 ورځې مخکې

وروستیو  ۵۱۰۰د 

 پاڼو چاپولتبلیغاتي 

د ټاکنیزې مبارزې مسؤل 

 مدیر

 

د ټاکنو د ورځې څخه 

 پنځه ورځې مخکې

وروستیو ته دوم لیکونه د 

 لیکونو په صندوقونو کې

د ټاکنیزې مبارزې مسؤل 

 مدیر

 

د ټاکنو د ورځې څخه د 

اوؤ نیولې تر یوې ورځې 

 (۵-۷دمخه پورې )

کاندید په وروستۍ سیمه 

 -کې کور په کور ګرځي

 یکېاړ ۲۰۰

کاندید، درې مرستیاالن او 

 مهال ویش جوړونکی

 

د ټاکنو څخه اووه ورځې 

 دمخه

د ټاکنیزې مبارزې مسؤل  د وروستیو لیکونو استول

 مدیر

 

د ټاکنو څخه لس ورځې 

 دمخه

وروستیو ته ددوم لیکونو 

 استول

د ټاکنیزې مبارزې مسؤل 

 مدیر

 

د ټاکنو څخه څوارلس 

 ورځې دمخه

ي پاڼې وروست ۵۰۰۰د 

 لیکونو چاپ ته استول 

د ټاکنیزې مبارزې مسؤل 

 مدیر

 

د ټاکنو د ورځې څخه د 

څوارلسو نیولې تر اوؤ 

-۵۴ورځې دمخه پورې )

۷) 

کاندید له دویمې وروستۍ 

څخه نیولې تر وروستۍ 

ورځې پورې کور په کور 

 اړیکې ۲۰۰ –ګرځي 

کاندید، درې مرستیاالن او 

 مهال ویش جوړونکی

 

س ورځې د ټاکنو څخه اول

 دمخه

د وروستیو څخه ددوم 

پاڼې لیکونو چاپ  ۵۰۰۰

 ته استول

د ټاکنیزې مبارزې مسؤل 

 مدیر

 

  (Computers) کمپیوټرونه

زیاتره ډیر مهم  په ذخیره کولو کې مهم ګڼل کیږي.د کمپیوټرونو پکار وړل د دریو واړو منابعو )پیسې، وخت، خلک( 

یا په ډیر  حساب نیول او د هغو سره اړېکې او د پیغام خپرول د ، د خلکوشننهلکه د معلوماتو  په سیاست کې کارونه

تاسو سپرېډ . ئاو یاخو هم د کمپیوټر څخه یوڅه مرسته ترالسه کوالي ش ئشئ اغیزمن ډول د کمپیوټر په مټ ترسره کوال

چې د رایې  ئپکار وړالي ش . تاسو د ډیټابیس پروګرامونه ددې لپارهئشیټ د تیرو ټاکنو د تحلیل لپاره په کار وړالي ش

تاسو د مبارزې کلیزه کوم چې د ستاسو کاندید څخه مالتړ کوي. ئ او هغه کسان په نښه کړ ئورکوونکو لست پکښې ونیس

 Word) د لیکنو لپاره ورډ پروسسنګ. ئپه کې ساتلی شاو هم یې  ئوالي شد کلیزې په پروګرامونو کې هم تجدید 

processing)  شنګاو ډیسک ټاپ پبل (Desktop Publishing)  د فکس، ایمیل او ویب ئڅخه کار واخل وپروګرامون .

 پاڼو پروګرامونه کوالي شي چې رسنیو او مفکوره لرونکو رهبرانو ته ستاسو پیغام ورسوي. 

 اید په دېکله چې ټاکنیزې مبارزې د خپلو کړنو پالن جوړ کړ او دا پریکړه یې هم وکړه چې څه باید السته راوړي. نو بیا ب

 کړنو په اسانولو او نورو کارونو کې څه مرسته وکړي.  نوموړو وکړي چې کمپیوټر به یې د فکر کې
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د خپل ګوند  –د همغږۍ پربنسټ جوړه ټاکنیزه مبارزه  -The Coordinated Campaign) کولسره کار 
Working with Your Party)  

ه کوي، په هغه صورت کې خپلې دندې په ډیره اغیزمنه توګه اولږ ډیری دندې چې یوانفرادي ټاکنیزه مبارزه یې ترسر

لګښت سره ترسره کوي که چیرې دنورو ورته ټاکنیزو مبارزو سره په همغږۍ کاروکړي. د همغږۍ نوموړی کار د ټاکنې 

وموړي د ستاسو د ټاکنیزې مبارزې څخه به هم دا توقع وي چې د نپه دوران کې د یو سیاسي ګوند دنده کیدالي شي. 

د ستاسو ټاکنیزې مبارزې ته دا باید په پوره ډول په ډاګه شي چې سیاسي ګوند څخه څه سیاسي ګوند سره همکاري وکړي. 

 هیلې لري او همدارنګه سیاسي ګوند به د ستاسو د مبارزې څخه څه هیلې او ارزوګانې لري. 

یلو پراساس باید د هغوي د ټاکنیزې مبارزې د ډیری وخت کاندیدان په دې اند وي چې دسیمې مرکزي ګوند د ځینو دال 

بودیجې سره همکاري وکړي او د هغوي د رایې ورکوونکو سره اړیکې نیول هم د نوموړي ګوند د مشر سره د لیدلو او د 

زیاتره وخت په ملي کچه باندې دومره پیسې نه وي موجود چې د هرچا د ټینګار کوي.  ته په ورتګسیمې  د هغوي

خپله او ملي رهبر هرچیرې تللی هم نشي. نو په همدې اساس هغه ټاکنیزه مبارزه چې  زې سره مرسته وکړيټاکنیزې مبار

ترڅو د هغه د رایې ورکوونکو سره اړیکې ونیسي، یوه  بودیجه په خپله نشي پوره کوالي او د ګوند د مشر په هیله وي

 غیر منظمه مبارزه بلل کیږي او ډیرې هڅې ته اړتیا لري. 

 ګوند کومک پکښې وکړي: کیداي شي دي چې  ډګرونه ځینې هغه  الندې

  پیغام او معلومات

فرض د کاندیدانو مالتړ وکړي.  هغويستاسو سیاسي ګوند باید یو عمومي پیغام ولري چې ولې رایې ورکوونکي باید د 

، نو بیا ګوند ه په سمون کې دیتاسو د نوموړي پیغام سره همغږي یاست او ستاسو خپل پیغام هم له دغه ملي پیغام سرئ کړ

نو په اړه معلومات کیداي شي تاسو ته عمومي مواد درکړي. ستاسو ملي ګوند کیداي شي په ملي کچه د کړنالرې د نوښتو

وړاندې کړي او یا د ستاسو د سیاالنو په اړه منفي معلومات وړاندې کړي. ځینې وخت ګوند داسې کارکوونکي لري چې 

 ه ستونزو، پوښتنو او اندیښنو کې مرسته کوي کوم چې د لومړي ځل لپاره کاندید شوي وي. یواځې د هغو کسانو پ

 د برابرولو طرحهد موادو 

ډیری وخت به ملي ګوندونه له تاسو سره د موادو په برابرولو کې مرسته وکړي ترڅو ستاسو د ټاکنیزو مبارزو مواد د ملي 

ورو خرڅونکو سره قراردادونه وکړي ترڅو ټول یا ډیری مواد جوړ کړي، ګوند به د چاپونکو او نپیغام سره برابر شي. 

کیداي شي تاسو د ملي ګوند د مواد څخه ددوهم نو په همدې توګه سره به ټول کاندیدان په ترالسه کولو کې ډیره ګټه ولري. 

 . ئځل لپاره هم یواځې د خپل نوم یا نورو سیمیزو معلوماتو  په اړولو سره کار واخل

 موادملي 

که  چې وغواړياسو به د هغوي څخه ملي ګوند کوالي شي چې پوسټرونه، وړوکې پاڼې او د ګوند کړنالرې ورکړي نو ت

خپل نوم پکښې ولیکي او یا خپل سټېکر کاندید  خالي ځاي پریښودل شي ترڅوپه نوموړو پاڼو کې  چیرې امکان وي

شي چې په بل ري چاپیږي نو ستاسو ټاکنیزه مبارزه کوالي ځینې وخت وړوکې ملي پاڼې د پاڼې په یو لوپکښې ولګوي. 

نه او کلیزې ورڅخه له دې سره سره تاسو به تڼۍ، پوسټرو کمی راشي. یې اړخ یې چاپ کړي ترڅو په لګښتونو کې

چې د ټاکنو د قانون ئ چې خلکو ته یې تیتې کړي )پام کوئ ته ورکړداوطلبو کسانو  او یا یېئ وغواړی چې خرڅې یې کړ

 .( ئیې ورکوونکو ته څه شی ډالۍ نکړخه په سرغړونې سره راڅ

 مطبوعات
د پام په  ملي دفتر باید تاسو د مطبوعاتو په هغو غونډو باندې خبر کړي د کومو څخه چې ستاسو ټاکنیزه مبارزه د خلکو

ییزه په سیم باید  توخت په وخ، یعنې ید هال د ګوند دریځ د اهمیت وړد ملي بحران په ماړولو کې مرسته کوالي شي. 

 وي. کچه د مطبوعاتو پام ځانته واړ
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 لیدنې )مالقاتونه(
د ګوند د مشر لیدنې کوالي شي چې د خلکو پام د ستاسو د ټاکنیزې مبارزې به لور درواړوي، مګر د همیشه دپاره باید دا 

د څخه هیله لري ترڅو د هغوي ډیری وخت سیمییز ګوندونه او سیمییز کاندیدان د ملي ګونستاسو کړنالره ونه ګرځي. 

 کارونه ترسره کړي. دا د لټي یوه جوته نښه ده چې د دومره هڅې ارزښت نلري. 

. تاسو ئد تیاري لپاره د ډیرو کارونو ترسره کول په غاړه ولرلیدنې  نوموړي د د شي نو تاسو بهکه چیرې ملي رهبر را

هسې یو بې  هددې لپاره چې دغه لیدن اکنو کې ښه ګډون کويپه ټاو مطبوعات ستاسو مالتړي چې ئ باید ډاډ ترالسه کړ

چې نوموړی مالقات د ستاسو د منابعو لکه پیسې، وخت ئ تاسو باید ډاډ ولرځایه عمل نشي او د ناهیلی سبب ونه ګرځي. 

ه سره د له ځانمالقات  یاو خلک د ضایع کیدو سبب نه کیږي. د مالقات ټولې ګټې به بې ځایه الړې شي که چیرې نوموړ

 او یا د مهال ویش څخه بهر وي. بودیجې څخه وتلي ډیر لګښتونه ولري 

چې ستاسو کاندیدوالي ته ئ که چیرې ملي رهبر رانشي نو تاسو به د هغه د استازي یا کوم بل مشر څخه غوښتنه وکړ

یرې سیالۍ ونلري او د ډیری کاندیدان به په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې بوخت وي او ځینې نور به ډرسمي بڼه ورکړي. 

. د ملي رهبر د ټولو غونډو په مهال سیمییز کاندیدان باید د هرې غونډې څخه خبر کوچنیو سفرونو لپاره به وخت ولري

 . ګڼل کیږي، دا د احتمالي مالتړو د نومونو اود ټیلیفون د شمیرې د ترالسه کولو لپاره هم ښه موقع وي

 تصدیق )د کاغذ پرشا السلیک(

ترڅو له دغو عکسونو څخه د ټاکنیزې  ئراتلونکې غونډه کې د ملي رهبر سره یوځاي د خپل کاندید عکسونه واخل په خپله

، یواځې د ګوند د رهبرانو وعده اړینه ده ترڅو په هڅو کې مو له تاسو ئپه مهال کار واخل د برابرولو مبارزې د موادو

د نښه شوي ګروپونو څخه یو ګروپ د کارکوونکو ښځو وي نو  د مثال په توګه که چیرې ستاسو د پهسره مرسته وکړي. 

 د ستاسو د تهکړي او هغوي  طرحهترڅو د ستاسو مؤکلینو ته یو لیک  ئیوې مشهورې قانون جوړونکې ښځې په لټه کې ش

 کاندید د ټاکلو اهمیت بیان کړي. 

 Building a Coalition and Outreach to Civic) ارتباطات سازمانونوسره مدنيجوړول اود یتالف ئد یوا
Organizations) 

لکه څرنګه چې له یو لوري د مدني سازمانونو ال رول لوبولی شي. ستاسو په ټاکنیزې مبارزې کې یو فع مدني سازمانونه د

ه ونډسیاسي ، مګر نوموړي سازمانونه په مختلفو ټاکنیزو مبارزو کې فعاله او مثبته وينسبتاً ټیټه  کیداي شي د ودې کچه

 لري. 

شوې ډلې نه وي بلکه نور په نوموړي لست کې باید یواځې راجستر ئ تاسو باید د خپلې سیمې د مدني ډلو یو لست جوړ کړ

هم وي لکه د کلیساګانو ډلې، کاري ځایونه او پوهنتونونه چې تاسو د نظرخاوندانو سره پکښې  "ي سازمانونه"غیررسم

کوالي شي چې تاسو ته د مالتړو ډلو په اړه نظر  ،په نښه کولو په کار وړل ، خپل د وګړو د شمیر پورې اړوندئلیدلی ش

 درکړي. 

 مشرتابهچې کاندید د هغوي د  ترسره شيکې  پړاؤهغه ته د ودې ورکولو کار باید د ټاکنیزې مبارزې په  ومدني سازمانون

او د  مانونه سره د خپلو اړیکو د ټینګښتتاسو باید د مدني سازولري او د مالتړ غوښتنه ورڅخه وکړي. سره د لیدنې وخت 

 ئ. لپاره یو څه وخت ولګو هغوي د مالتړ د ترالسه کولو 

 سره له مختلفو الرو مرستې وکړي.  د ټاکنیزې مبارزې تاسوس دمدنې ډلې ښایي 

 تصدیق )د کاغذ پرشا السلیک(

تاسو ستاسو مبارزه ډیره غښتلې کیږي. یواځې پدې خبره چې کوم سازمان د ستاسو د ټاکنیزې مبارزې مالتړ کوي، د  

. دغه مالتړ په ځانګړي ډول په هغه ئچې د نوموړي سازمان نوم په خپل پوسټر یا تبلیغاتي پاڼې کې ذکر کړ ئکوالي ش

 صورت کې ډیر اغیزمن کیدلي شي چې نوموړی سازمان د ښه شهرت او نوم لرونکی وي. 



 53 

 چمتوکول د غړو

چې د خپلو غړو سره یا د ټیلیفون یا د لیک او یا د خبرپاڼې ئ د نوموړې ډلې څخه وغواړ تاسو بایدد تصدیق څخه وروسته 

لکه د السلیکونو کارونو مختلفو  او د رښتونې مبارزې د اړېکې ونیسي ترڅو د ستاسو څخه خپل مالتړ وښیي له الرې

 وګماري.  ګرځیدل او داسې نورو لپاره مالتړکوونکيراټولول، دروازه په دروازه 

 مطبوعاتي غونډې

د مثال په توګه یو لړ مطبوعاتي کارونه دي چې مدني سازمانونه یې د ستاسو د ټاکنیزې مبارزې لپاره برابرولی شي. 

هغوي کوالي شي چې یو مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړي او په نوموړي کنفرانس کې د ستاسو لپاره خپل مالتړ اعالن کړي 

معموالً دا ډیر اغېز لري که چیرې پرته له تاسو څخه یو څوک یا ډله د ستاسو د کړي. او د ستاسو د سیال په خالف وینا و

 د ستاسو د مالتړ په اړه خبرپاڼې وویشيپه تکراري ډول وینا وکړي. مدني سازمانونه کوالي شي چې منفي سیال په خالف 

 رامنځته شویو اندیښنو په اړه خبرې وکړي.  د او د مبارزې په مهال

 څیړنه

ز د معلومولو په ېاو په ټولنه باندې د قانون د اغ په خپل ډګر پورې اړوند معلومات وړاندې کړيي سازمان کوالي شي مدن

کاندید ته د د موقف )موضع( د پیژندلو په اړه معلومات ورکړي، عالوه له دې کوالي شي چې برخه کې مرسته وکړي. 

په جوړولو کې موضوع په اړه د کاندید لپاره د وینا موضوع  وینا موضوع ورکړي او آن تردې چې په دوي پورې اړوند

مدني سازمانونه د ستاسو د سیالو ډلو په اړه هم څیړنه ترسره کوالي شي او معلوموالي شي چې څه . هم مرسته وکړي

  .دی یورکړ نظرپه خالف  د ګټو وخت د ستاسو سیال د ستاسو په خالف وینا کړې او یا یې د ستاسو

 ېعمومي غونډ

چې ستاسو ګډون پاڼې د هغو خلکو په منځ ئ کله چې یو مدني سازمان یوه غونډه جوړوي تاسو باید د هغوي څخه وغواړ

آن تردې چې یوه ډله )مدني ډله( کوالي شي چې د تاسو په استازیتوب غونډه  کې وویشي کوم چې له تاسو څخه مالتړ کوي

مطبوعاتي کنفرانس جوړوي نو له د بودیجې د راټولو لپاره ناسته او یا  که چیرې ستاسو ټاکنیزه مبارزه یوه غونډه،وکړي. 

 ي. خپل غړي د ستاسو غونډې ته راوبلچې ئ ډلې څخه وغواړ

 وسعت )پراختیا( ورکول

د هغوي د اړېکو څخه د ډیری وخت د مدني ډلو رهبران کوالي شي چې تاسو نورو ډلو یا د نظر خاوندانو ته وروپیژني. 

 . ئهڅولو او یا د نورو له خوا د ستاسو د مبارزې د مالتړ په برخه کې کار واخلنورو ډلو په 

 د مدني سازمانونو سره د کارکولو قاعدې )الرې چارې(

 ئ: د مدني سازمانونو سره د کارکولو لپاره الندې قاعدې په پام کې ولر

( ۵۰۰۰د مالتړ لپاره د مبهمو وعدو زر )ئ. وړ ګډون غوښتنه وکړ سنجونېد خپلې مبارزې لپاره د رښتونې او د   ..۵

 .السلیکونه به ډیره مرسته وکړي

چې د خپل کاندیدوالي په راجستر ئ چې مدني ډلې د وعدې سره سم همکاري کوي. تاسو نه غواړئ په ګوته کړ  ..۱

 ۱۰۰۰۰ کې کسانو په السلیک باندې باوري یاست چې په نتیجه ۵۰۰۰۰۰تاسو د ځکه چې  ئکیدو کې پاتې راش

 ئ. السلیکونه ترالسه کو

سړک شکل لري )دوه اړخیزې  ينکد دوه الرو لرو چې د مدني سازمانو سره ستاسو اړیکېئ ولرکې په پام    ..۲

دي(، که چیرې تاسو د خپلې الرې څخه بهر د هغوي مرستې ته ونه دانګی نو هغوي به بیا کله د ستاسو د مرستې 

نو سره ښه قاعده چې بایدعملي شي هغه داده چې باید وعدې مو لږ او عمل د مدني سازمانولپاره ټټر ونه ډبوي. 

 مو ډیر وي. 
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دیارلسمه کاري پاڼه: د مدني سازمانونو او خپل ګوند  worksheet 13: Working with) سره کار کول
Civic Organizations and Your Party) 

یو  .وکړيد ټاکنیزې مبارزې مالتړ کوم چې باید دستاسو ئ لست جوړ کړد ټولو هغو مدني او نورو سازمانونو یو  ..۵

 ډلې سره د هرسازمان ارتباطي شخص، د ټیلیفون شمیرې او نور اړوند معلومات چې د چې دئ لست جوړ کړ

 اړېکو نیولو په وخت کې اړین وي، پکښې موجود وي. 

ول دغه سازمانونه او د ستاسو ګوند  د خپل د رایې ورکوونکو د اړیکو د لست بیا کتنه، پرېکړه وکړه چې څه ډ ..۱

یتالف جوړول یو دوه اړخیزه ئچې د ائ باید په یاد ولرټاکنیزو مبارزو په مهال یو دبل سره مرستې کوالي شي. 

 ستاسو هرګډ همکار به د خپلو مرستو په بدل کې د څه توقع ولري؟ سړک )الره( دی، 

 {Campaign Budgeting (Money 1)}( ۍ پیسېلومړ)د ټاکنیزې مبارزې لپاره د بودیجې برابرول 

مهال یې د ټولو کارونو ته چې د مبارزې په تاسو باید ټاکنیزې مبارزې په مهال هرڅه د پیسو په بدل کې ترسره کیږي. 

د ستاسو د مبارزې بودیجه ئ. او د ټولې ټاکنیزې مبارزې لپاره یوه بودیجه جوړه کړئ ، حساب وکړئترسره کول غواړ

 پالن د عملي کولو لپاره د  د مبارزېپه ګوته کړي چې  ترڅونه وي بلکه یو رښتونی لست وي  "ارزوګانو لست"د  باید یو

ترټولو  هیو لپاره راټولولو او د موخو د وړاندې کولود بودیجې د لګښتونو د تعقیب، د بودیجې  لیکلې .ئولراړتیا ته څه  به

 مخنیوی کوي.  لګښتونودید او مبارزه د بې ځایه په مټ کان وسیلېده چې د نوموړې  وسیلهمهمه 

ته  پیسوتاسو  به ترڅو درته روښانه وي چې د مبارزې په کوم وخت کېئ د خپل وخت د ټاکلې کرښې څخه بیا لیدنه وکړ

کې  د خپلې بودیجې میاشت په میاشت او یا اونۍ په اونۍ بیا کتنه به تاسو ته دا روښانه کړي چې په کوم وخت .ئاړتیا ولر

او د  ئنو په همدې ترتیب به تاسو د مالي لګښتونو د پخوانیو ستونزو څخه لرې پاتې شئ. به څومره پیسو ته اړتیا ولر

د بودیجې لپاره د اوچت، ستاسو د بودیجې راټولونکي به هم پدې پوه وي چې په کوم وخت کې څه مقدار پیسې لګیږي. 

د ستاسو بودیجه د پالن سره سم نه پورته سو لپاره ګټور کیداي شي چې رل په هغه صورت کې د ستامنځني او ټیټ پالن ل

ښه پالن  لپارهد کړنو لکه د رایې ورکوونکو سره د اړیکو  لګښتونو د لومړیتوبونو لپاره د چې ئتاسو کوالي شکیږي. 

ډیری برخه به د  په هرځاي کې چې ټاکنیزه مبارزه وي نو دخپلو پیسو  .ئکړ (خونديبچت )پیسې خپلې او ئ طرحه کړ

لیفونونه باید د ستاسو د ماشینونه، ددفتر کارکوونکي او ټ لګښتونه لکه د دفتر يادار. ئرایې ورکوونکو سره په اړیکو لګو

د رایې ورکوونکو سره د اړېکو لګښتونه لکه ټلویزیون، چاپي مواد، او د کور په کور د څخه زیات نشي.  ۳۱۰بودیجې د 

څېړنې د نظرسنجونې په ګډون پورې ولګول شي.  ۳۱۰ تر څخه ۳۷۰د  مالي منابعود د ستاسو د ګرځیدو کسانو باندې بای

 بودیجې څخه زیات لګښت ونلري.  ۳۵۰باید د ستاسو د 

  (Worksheet 14: Developing a Budget) څوارلسمه کاري پاڼه: بودیجې ته وده ورکول )جوړول(

او د هر شي لپاره یو اټکلي نرخ وټاکی ترڅو د ئ لو کړنو بیاکتنه وکړکو سره د اړېکو او نورو ټود رایې ورکون ..۵

 عمومي بودیجې پوله درته څرګنده شي. 

چې د نغدې بودیجې د ودې لپاره به څه وخت د پیسو اداء کولو ته ئ او دا په ګوته کړئ د کلیزې څخه بیاکتنه وکړ ..۱

 ئ. وراضافه کړاو بیا دغه ټولې نیټې په عمومي کلیزه کې ئ. اړتیا ولر

  {Campaign Fundrasing (Money 2)} د ټاکنیزې مبارزې د بودیجې لوړول )دوهمې پیسې(

راټولولو یوه منظمه پروسه ده او بیا ددې څرګندول دي چې ولې بسپنه کوونکو د نومونو د  احتمالي د بودیجې لوړول د

کوالي شي، د ټاکنیزې مبارزې څخه څوک مناسب نوموړي احتمالي بسپنه کوونکي پیسې ورکوي، هغوي څومره پیسې ور

کس دی چې د پیسو غوښتنه وکړي. هره مبارزه خپل اړوند د بودیجې د لوړولو پالن ته اړتیا لري ترڅو معلوم کړي چې 

  راټولې شي.څه وخت څومره پیسې باید 

د هغو خلکو ورکوونکي په نښه کوي. ټاکنیزه مبارزه او کاندید باید بسپنه کوونکي کسان داسې په نښه کړي لکه چې رایې 

په اړه چې کیداي شي دستاسو د مبارزې سره مالي مرسته وکړي، دوه مهم فکتورونو موجود دي، لومړی، غیر احتمالي 
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د ستاسو د کاندید لپاره رایې ورکړي)نو له همدې کبله د  رایې ورکوونکي کوم به چې پدغه ټاکنو کې یواځې یو ځل 

ه برابر دی(، بسپنه کوونکي کوالي شي چې مختلف مقدار پیسې ورکړي. دوهم دا چې رایې نورو رایې ورکونکو سر

لکه څرنګه چې تاسو به د هرچیرې اوسیدالي شي.  يورکوونکي یواځې د ستاسو په سیمې کې اوسیږي مګر بسپنه کوونک

چې هرچیرې د  ئهم کوالي شمګر بیا به  )رایې ورکوونکي ډیر وي( ئرایې ورکوونکو په پرتله لږ بسپنه ترالسه کړ

 بسپنه کونکو پسې وګرځې.

د هر بسپنه کوونکي د مالتړ لکه د داوطلب کسانو په څېر به بسپنه کوونکي هم معلوم نه وي چې د څه دپاره بسپنه کوي.  

  ئ.او هڅې وکړئ د ترالسه کولو لپاره باید ډیر وخت ولګو

لګري او نژدې مسلکي همکاران وي. نوموړي کسان به ددې په لومړي سر کې بسپنه کوونکي د کورنۍ غړي، شخصي م

 لپاره بسپنه وکړي چې هغوي کاندید په خپله پیژني. 

دوهمه ډله هغه خلک دي چې د کاندید د ټاکنو څخه به په مستقیم ډول ګټه پورته کړي. کیداي شي چې دا هغه خلک وي چې 

یا به هغه خلک وي چې شخصي قدرت به یې د کاندید په ټاکلو  د کاندید سره مالي اړیکې ولري، مالي ټینګښت به ولري او

 سره زیاتیږي. 

سره به ګډ ایډیالوژیکي نظر ولري، دغه کسان زیاتره وخت د همغه ګوند د دریمه ډله هغه کسان کیداي شي چې د کاندید 

 لري. کوم پورې چې کاندید پخپله تړاؤ  غړو څخه وي په

دغه د ستاسو د سیال سره خالف وي او یا دستاسو د سیال د ماتې غوښتونکی وي.  وروستۍ ډله هغه کسان کیداي شي چې

ډله کېداي شي د ستاسو د کاندید د نظرونو سره موافق نه وي بلکه د ستاسو د ټاکنیزې مبارزې څخه د یوې وسېلې په 

 توګه کار اخلي ترڅو په یوه پلمه دستاسو د سیال د بریالیتوب مخنیوی وکړي. 

چې د هغوي څخه څه نه وي غوښتل شوي،  ګڼل کیږيم دلیل چې ولې خلک سیاسي مبارزو ته څه نه ورکوي دا ترټولو مه

زیاتره وخت کاندید پدې پوهیږي چې یو څوک به ورته څه ورنکړي اویا نشي کوالي چې څه ورکړي نو د همدې کبله د 

 ښتلو او یا د بودیجې د لوړولو څخه ډډه وکړي.معموالً دا یوه بهانه کیداي شي ترڅو د څه غوهغه څخه څه نه غواړي. 

چې د هر بسپنه کوونکي څخه د پیسو غوښتل څومره مهم دی. آیا همغه سړی به د کاندید او یا د ئ تاسو باید څرګند کړ

ایا هغوي ته مبارزې څخه د یوې کس سره د مالقات په مهال څه ورکړي؟ آیا هغوي په یومحفل کې ګډون کول خوښوي؟ 

 نې عمومي معلومات واستول شي او بیا کاندید سره د ټیلیفون په مټ یا په یوه مجلس کې تعقیب کړل شي. باید ځی

شي  په زیاتره حاالتو کې د پیسو د غوښتلو لپاره ترټولو مناسب کس کاندید بلل کیږي. کاندیدانو ته پکار دی چې پدې پوه

اړي چې د مبارزې لپاره پانګه اچونه وکړي یعنې د هغې چې هغوي د پیسو سوال نه کوي، مګر د خپلو مالتړو څخه غو

ې مبارزې لپاره چې هغوي معموالً خپل ډیر وخت او شته لګوي. که چیرې کاندید ته د هغه ټاکل کیدل ارزښت لري نو ول

 به یې د هغه مالتړو ته نه لري؟

د مبارزې هغه کس چې د پیسو د راټولولو دا رښتیا ده چې د بودیجې د لوړولو ترټولو ستونزمنه برخه د پیسو غوښتل دي. 

لپاره ټاکل کیږي مخکې له دې چې له نورو پیسې راټولې کړي، باید په لومړي سر کې د خپلې مبارزې د یو کس څخه 

پیسې وغواړي او نوموړی کس ډیرې بهانې ورته وکړي او څه ورنکړي، نو په همدې ترتیب به هغه د نورو څخه د 

   غوښتلو لپاره تیار شي.

 : ئالندې قاعدې په پام کې ونیسد خپلې بودیجې د لوړولو لپاره باید 

تاسو چې په خپل  که چیرې یو بسپنه کوونکی د ستاسو د یوې موضوع یا د ستاسو د ګوند څخه مالتړ نه کوي، نو ..۵

اترې  خبرېچې پدې اړه ئ کوښښ وکړئ په موضوع باندې کومې ستونزې یا اندیښنې چې لردهغه سره  منځ کې 

 . ئجاري وسات
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نو ښه به ئ او بیا لږ بسپنه ترالسه کوئ لږ څه غوښتنه کو ددې پرځاي چې د  ،ئد یوټاکلي مقدار غوښتنه وکړ ..۱

 . ئاوستاینه یې وکړئ لږ څه اوچت مقدار غوښتنه وکړچې د ئ کوښښ وکړ دا وي چې

ونه ډیره مهمه ده ځکه چې تاسو هغه ، د پیسو دغه راټولوسپاريدرته چې څه وخت به پیسې ئ ورڅخه وغواړ ..۲

د دوه میاشتې وروسته وعدې ورکوي. هرڅومره چې په چټکی سره تاسو پیسې ترالسه چې ئ ډول کسان نه غواړ

 هومره به ګټور وي. ئ کو

، ځکه چې دا ترټولو ښه )ارزانه( الره ده او بسپنه کونکی هم پدې پوهیږي چې د ئهیڅکله د مننې کلمه مه هیرو ..۴

 بسپنه اګر که لږ شی هم وي ستایل کیږي.  هغه

معموالً غونډې او مجلسونه د مختلفو ټاکنیزو مبارزو لخوا کارول کیږي چې زیاتره وخت ملي رهبر یا نومیالي هم که 

چیرې دا ډول مجلسونه د خلکو لپاره ساتیری او عالقمندي وي نو امکان لري چې ډیر خلک به پکښې ګډون وکړي او څه 

که چیرې مخکې له مخکې د ملي ګوند سره دا روښانه  ئتاسو به د لویې شخړې څخه په امان ش ورسره وکړي.بسپنه به 

 چې کومې پیسې راټولیږي هغه به د مبارزې وي او که به د ملي ګوند وي او یا دا چې ددواړو ترمنځ به ویشل کیږي. ئ کړ

ترټولو روښانه الر د بودیجې د لوړولو د لیکونو استول دي،  احتمالي بسپنه کونکو ته د کاندید په اړه د معلومات ورکولو

ډیر په اسانۍ مګر د بودیجې دلوړولو په لیکونو کې باید په مستقیم ډول پیسې ونه غوښتل شي ځکه چې دې ډول لیکونو ته 

نو هغه مګر که څوک شخصاً چا ته اودریږي او غوښتنه ورڅخه وکړي . او لرې یې وغورځوي "نه"سره ویالي شي چې 

چې د مبارزې څخه به یو څوک نوموړی لیک له  ئبه څوک لرې ونه غورځوي نو ځکه باید تاسو په خپل لیک کې ولیک

په همدې توګه ستاسو مبارزه کوالي شي نژدې څخه د ټیلیفون په لیکه تعقیب کړي او یا به د لیدنې غوښتنه ورڅخه وکړي. 

مبارزه باید نوموړی لیک د کوونکي ټولو اندیښنو ته ځواب ووایي.  د بسپنهچې د یو ټاکلي مقدار غوښتنه وکړي او 

چې څوک یې تعقیب ونه  لیکونه باید ونه لیږل شي دومره ډیرورسیدو څخه سمدالسه په یو څو ورځو کې تعقیب کړي او 

  .شي کوالي

او پدې ئ وړولو لیکونه ولیږمګر ځینې استثناأت هم وجود لري چې که چیرې تاسو کوچنیو بسپنه کوونکو ته د بودیجې د ل

، او ووایي چې تاسو د خپل ملت ډیرو وړوکو ئتاسو ددې ډول عمل کیسه خپره کړچې رسنۍ به د س ئهم وارخطا نش

لیکونه باید په وروستۍ برخه کې داسې یو څه ولري همدارنګه کوچنۍ معلوماتي پاڼې او بسپنو ته هم سترګې په الر یاست. 

چې ئ . نو که چیرې تاسو غواړسپنو باندې والړه دهه د ستاسو په شان وطنوالو په وړوکو بزمونږ ټاکنیزه مبارز"چې 

ددې لپاره به  "ئاو یا پالنۍ کوڅې کې زمونږ دفتر ته مراجعه وکړ ۵۱۲-۴۱۶۷ ئنو پدې شمیره زنګ ووهئ مرسته وکړ

 ئ. په سلګونو ځوابونه نه وي مګر تاسو به یوشمیر بسپنې ترالسه کړ

 ئ. دیجې د لوړولو موقع له السه مه ورکوهیڅکله د بو

 Worksheet 15: Developing a Fundraising) جوړول دلوړولویوپالن پنځلسمه کاري پاڼه:د بودیجې

Plan) 

،  دهغوي ټول نژدې ملګري او نژدې مسلکي همکاران. هغوي باید هغه ئد کاندید د کورنۍ د غړو څخه پیل وکړ ..۵

وم چې د کاندید د ټاکنو څخه مستقیمه ګټه پورته کوي. بیا نو کاندید باید د هرنوم په کسان هم په لست کې راولي ک

خوا کې هغه بسپنه ولیکي چې نوموړی یې توقع ورڅخه کوي، په دغه لست کې چې لومړی لست دی، هرڅوک 

  باید د خپل نوم ترڅنګ یو مقدار پیسې ولري.

او د ستاسو د مخاطبینو استازیتوب انونو کې فعاله ونډه لري کوم چې په سازمئ کړجوړ  د هغو کسانو لستونه ..۱

کیداي شي چې نوموړي سازمانونه د ګاونډ سازمانونه، اتحادې، سوداګریز سازمانونه او داسې نور وي. کوي. 

کوم چې د ستاسو د سیال د ماتې غوښتونکي وي او په دې اړه د ستاسو ئ تاسو باید د هغو خلکو لست هم جوړ کړ

کوم چې ئ یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ددې ډول لستونو لپاره یو مناسب کس په ګوته کړزې څخه د د مبار
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غوښتنه وکړي او وکوالي شي چې د هرشخص څخه  لري چې د نوموړو څخه د بسپنې وددې توان 

 څومره بسپنه اخیستالي شي. 

تاسو به د لستونو ي ترڅو پیسې ترالسه شي. چې ددغو ټولو لستونو لپاره څه باید وکول شئ تاسو باید جوته کړ ..۲

له مخکې څخه د ستاسو د  چېئ او د ځانګړو ډلو څخه به داسې کسان پیداکړئ ټیلیفون شمیرې هم ولرسره د 

  مبارزې مالتړ کوي.

دا کیداي شي ئ. په نښه کړل شویو بسپنه کوونکو څخه بسپنې ترالسه کړئ د چې څرنګه کوالي شئ دا معلوم کړ ..۴

وي، د سازمان د یو غړي لخوا ټیلیفوني اړیکه وي، د په مټ د کاندید لخوا یو شخصي ټیلیفوني اړیکه چې 

 ټاکنیزې مبارزې له لوري یو لیک یا ټیلیفوني اړیکه وي او یا په یوه محفل کې ګډون کول وي. 

 (The Constant Campaign)ټاکنیزه مبارزه  او ټینګه ثابته

یو څو له دغو کارونو څخه باید هغه مهال ترسره شي شي.  بشپړاکنیزې مبارزې په اوږدو کې ډیر کارونه دي چې باید د ټ

. مګر بیا چې مبارزه پیل شي. ډیرې نورې لکه د رایې ورکوونکو هر ډول هڅونه باید د ټاکنو څخه لږڅه دمخه ترسره شي

پیل  مخکښېڅخه ونه د ټاکنیزې مبارزې ې ته ورته ډیر نور کارهم ډیر اغیزمن وي چې د رایې ورکوونکو هڅونه او هغ

 ځینې کارونه لکه د تیرو ټاکنو تحلیل کیداي شي چې د مبارزې څخه کلونه دمخه پیل شي. شي. 

که چیرې ټاکل شوي چارواکي، احتمالي کاندیدان او سیاسي ګوندونه ټاکنیزو مبارزو ته د جاري او ثابتو پروسو په سترګه 

راتلونکې ټاکنیزه مبارزې د وروستیو ټاکنو څخه یوه ورځ وروسته پیل کیږي. تمام شي.  وګوري نو هغوي ته به ډیر ګټور

او د  د ټاکنیزو مبارزو ټول کارونه د مبارزو ورځو ته پریښودل پخپله یوه ستونزه ده او ټول کارونه د ستونزو پرلور بیایي

 کموي. کاندید د ټاکل کیدو او د مبارزې د ګټلو چانسونه هم ترډیره بریده را

الندې د کړنو یو وړوکی لست دی چې د ستاسو مبارزه یې باید بشپړ کړي او ځینې مشورې هم پکې شته چې ایا ځینې 

او یا ئ چې په دغه لست کې څه ورزیات کړ شئ. تاسو کوالي کارونه د مبارزې د پیل څخه دمخه هم پیلیداي شي او که نه

 . ئخلپه خپلو ځینې ځانګړو حاالتو کې ورڅخه کار وا
 

 څه وخت باید پیل شي (هد ټاکنیزې مبارزې کار )کړن

 د ټاکنو د قوانینو څیړنه 

ګوند او احتمالي کاندیدان باید د ټاکنیزې مبارزې څخه 

دمخه د ټاکنو په اوسني قانون باندې پوه وي او په هغه 

 کې د راغلو بدلونونو څخه خبر وي. 

 د سیمو په نښه کول

د ټاکنیزو مبارزو څخه سیمې  سیاسي ګوندونه باید هغه

وټاکي په کومو باندې چې غواړي خپلې هڅې  دمخه

متمرکزې کړي او د نوموړو سیمو باید داسې ارزونه 

 وکړي لکه چې ټاکنې په کې روانې وي. 

 د سیمو څیړنه

د ټاکنو د سیمو سیاسي ګوندونه او احتمالي کاندیدان باید 

ندې معلومات په اړوند د ټاکنیزو مبارزو څخه ډیر وړا

 راټول کړي. 

 د رایې ورکوونکو څیړنه

سیاسي ګوندونه او احتمالي کاندیدان باید د رایې 

ورکوونکو د عالقو په اړه ډیر زر د معلوماتو راټول 

پیل کړي او د مبارزې په اوږدو کې د بدلونونو څخه 

 نظارت وکړي.  

 د تیرو ټاکنو څیړنه

هغو څخه ډیر باید په وروستیو ټاکنو پسې او یا د 

 وړاندې د تیرو ټاکنو څیړنه پیل شي. 

 

 د اوسنیو ټاکنو څیړل
ټاکنیزه مبارزه باید موجوده سیاسي اوضاع څخه د 

معلومیدو څخه سمدالسه وروسته خبر شي او د مبارزې 
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 څه وخت باید پیل شي (هد ټاکنیزې مبارزې کار )کړن

 په اوږدو یې نظارت وکړي. 

سیاسي ګوندونه باید د احتمالي کاندیدانو ټاکل او څیړل د  د کاندید ټاکل

 اکنیزو مبارزو څخه ډیر مخکې پیل کړي. ټ

په قانون کې معموالً د کاندیدوالي په رسمي ډول د  د کاندید راجستر کول

 راجستر کولو لپاره یوه ټاکلې موده وي. 

کله چې یو کاندید د خپل کاندیدۍ پریکړه وکړي نو  د ټاکنیزې مبارزې د کمیټۍ جوړول

رامنځته کولو  هغوي باید سمدالسه د یوې ډلې خلکو په

باندې کار وکړي ترڅو د نوموړي کاندید د ټاکنیزې 

 مبارزې لپاره کار پیل کړي. 

 لد کناندیدانو څیړ
ټاکنیزه مبارزه د کاندیدانو د کاندیدۍ د پریکړې څخه 

 سمدالسه وروسته باید د کاندیدانو ټول اړخونه وڅیړي. 

 شيکله چې مخالف لوري معلوم  د مخالفو کاندیدانو څیړل

 د یوې موخې ټاکل

چې د ټاکنو د ګټلو لپاره څو  مبارزه باید په ګوته کړي

شمیره کې هر ډول ته اړتیا ده او په نوموړې  رایو

نظارت  مبارزې په اوږدو کې راغلي بدلون څخه

 . وکړي

 د رایې ورکوونکو په نښه کول

سیاسي ګوند د ټاکنیزو مبارزو څخه ډیر دمخه باید 

وي اساسي رایې ورکوونکي معلوم کړي چې د هغ

ټاکنیزه مبارزه باید څرګنده کړي چې کوم څوک دي. 

رایې ورکوونکي د هغوي مخاطبین دي او د هغوي 

 څخه د مبارزې په اوږدو کې نظارت وکړي. 

 د ټاکنیزې مبارزې د پیغام جوړول

سیاسي ګوندونه باید د ټاکنیزې مبارزې لپاره یو اساسي 

ول یې خپور کړي او د اغیز پیغام ولري اوپه تکراري ډ

کاندید او ټاکنیزه مبارزه باید څخه یې نظارت وکړي. 

  ډیر زر یوپیغام جوړ کړي. 

 د رایې ورکوونکو سره د اړېکو نیولو پالن جوړول

کله چې ټاکنیزې مبارزې څیړنه پاي ته ورسوله او یو 

پیغام یې جوړ کړ نو بیا باید هغوي پریکړه وکړي چې 

 ی پیغام خپور کړي. څرنګه به نوموړ

 ېټاکلې کرښ د ټاکنیزې مبارزې لپاره د وخت د یوې

 ټاکل

ټاکنیزه مبارزه باید ډیر زر د وخت یوه ټاکلې کرښه 

او بیا د ټاکنیزې مبارزې په مهال پرمختګونه په وټاکي 

 کې ذکر کړي. 

 د مبارزې پالن باید ډیر زر پیل شي.  د ټاکنیزې مبارزې د یو پالن لیکل

 کنیزې مبارزې لپاره بودیجه جوړولد ټا

باید ترسره  کارونه کله چې مبارزه پدې پوه شي چې څه

او پیسو د اړتیاؤ خلکو  ، کړي نو هغوي باید د وخت

، ترڅو نوموړو سره سم یوې بودیجې ته وده ورکړي

 اهدافو ته ورسیږي. 

 د بودیجې لوړول

د پریکړه وکړي نو ته د اودریدلو کاندید سیالۍ کله چې 

هغه د پرېکړې سره سم باید د خپلو اړتیاؤ دپاره د پیسو 

ډیر احتمال لري چې دغه د په راټولولو کار پیل کړي. 

 ادامهپیسو د راټولولو پروسه به د مبارزې په اوږدو کې 

 ولري. 

 د پیسو د لګولو نظارت کول
مبارزه باید په پرله پسې توګه سره د پیسو د لګولو څخه 

 نظارت وکړي. 

 کاندید باید د اړتیا سره سم کارکوونکي استخدام کړي.  ټاکنیزې مبارزې د کارکوونکو استخدامولد 

 مبارزه باید د اړتیا سره سم یو مرکز پرانیزي د یو مرکز پرانستل

د مطبوعاتو استراتیژي باید د رایې ورکوونکو سره د  د مطبوعاتو یوه کړنالره )استراتیژي( جوړول
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 څه وخت باید پیل شي (هد ټاکنیزې مبارزې کار )کړن

او باید ډیر زر او ن یوه برخه وي اړیکو د عمومي پال

 په څرګند ډول جوړه شي. 

 وینا باید د اړتیا سره سم ولیکل شي.  د وینا لیکنه

سیاسي ګوندونه باید د مدني سازمانونو سره د ټاکنو  یتالف جوړولئد ا

یتالف جوړ کړي. ټاکنیزه مبارزه باید ئڅخه ډیر دمخه ا

هغوي سره  مدني سازمانونو سره اړیکې ونیسي او د

 ډیر زر کار پیل کړي. 

د باور د ورکولو مهالویش معموالً د هغه سازمان په  د تصدیق ترالسه کول

واک کې وي کوم چې د باور د ورکولو دنده پرغاړه 

لري، نو بیا هم ټاکنیزه مبارزه په نوموړي مهالویش 

تصدیق  خپلې خوښې د باندې ځان خبر کړي اود

 هڅې ترسره کړي.  دترالسه کولو لپاره هرراز

د مهال ویش جوړول د اړتیا سره سم ترسره کیږي.  د کاندید د کړنو مهال ویش جوړول

مبارزه باید بلن لیکونو ته د ځواب لپاره یو ځانګړی 

مهال ویش رامنځته زرترزره سیستم جوړ کړي او 

 کړي. 

اړتیا سره سم ترسره شي.  د کارکونکو استخدامول به د د کاندیدانو لپاره د کارکوونکو استخدامول

زیاتره وخت کاندید باید په هر وخت کې له ځانه سره یو 

 څوک ولري. 

د مبارزې د پالن د جوړیدو څخه وروسته به مبارزه د  د تهیه کوونکو )خرڅونکو( سره معامله کول

تهیه کونکو سره اړیکې نیسي ترڅو خپلو موخو ته د 

 رسیدو الر پیدا کړي.

د داوطلب کسانو ګمارل باید له مخکې څخه پیل شي او  ګمارلد داوطلب کسانو 

سیاسي ګوندونه  د مبارزې په اوږدو کې ادامه پیدا کړي.

باید د تیرو وختونو د داوطلب کسانو او بنسټ پالو یو 

  ډیټابیس له ځانه سره وساتي. 

و سره د اړیکو کله چې پیغام جوړ شو، د رایې ورکوونک د ټاکنیزې مبارزې موادو ته وده ورکول

میتود وروستي پړاؤ ته ورسیده نو بیا مبارزه باید د 

 موادو ودې  ورکولو باندې کار وکړي. 

کله چې د رایې ورکوونکو سره د اړیکو پالن بشپړ شو  پلي کولپالن ورکوونکو سره د اړیکو  د رایې

نو بیا مبارزه باید خپلې ټولې هڅې د نوموړي پالن په 

وي. د رایې ورکوونکو سره باید د پلي کولو باندې واچ

 مبارزې څخه ډیر دمخه هم اړېکي ونیول شي. 

د رایې ورکوونکو غوښتنو ته باید د ګوند او مبارزې  د رایې ورکوونکو غوښتنو ته ځواب ورکول

 دواړو لخوا ادامه ورکول شي. 
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  (Conclusion) نتیجه

، ئاو بیا ګام په ګام ورباندې کار وکړ لئکه تاسو لومړی دا الرښوود ولو دا الرښود یو لړ ډیر معلومات وړاندې کوي. اګر

هرهغه څه نو بیا هم کیداي شي چې ډیر مهم ټکي به درڅخه پاتې شي. ئ د مبارزې د پالن په جوړولو باندې وخت ولګو

وانۍ سیاسي تجربه هم چې په مبارزه کې رامنځته کیږي د ټولو وړاند وینه د امکان څخه لرې خبره ده اګر که تاسو پخ

په همدې ترتیب که چیرې تاسو ته کومه ئ لکه څرنګه چې تاسو وخت په وخت خپل د مبارزې پالن ته مخ اړوئ. ولر

 ئ. پوښتنه پیدا کیږي نو دغه الرښوود ته هم مخه کړ

 ترټولو مهم ټکي په الندې ډول دي: 

 . ئیې د بشپړولو لپاره په برخو باندې وویش او بیائ تاسو باید په پیل کې مبارزې ته ټولییز نظر وکړ ..۵

نوموړې کړنالره مبارزې په یو باوري پالن کې او بیا ئ  تاسو باید د ګټلو لپاره یوه باوري کړنالره جوړه کړ ..۱

 . ئولیک

 او د رایې ورکوونکو سره د اړیکو ستونزمن کار مخ پهئ په پاي کې تاسو باید د مبارزې همغه پالن تعقیب کړ  ..۲

 ئ. او هغوي وهڅو ئوړاندې بوځ

نو د ستاسو د وخت، خلکو او پیسو منابع به په ډیره اغیزمنه ئ که چیرې تاسو په خپلو مبارزو کې دغه ګامونه تعقیب کړ

رایې په ورکولو  تاسو لپاره د خلکو په هڅولو او دتوګه په کار واچول شي. په خپلو مبارزو کې ددغو ګامونو تعقیب به د س

 غیزمن وي. ددغو ګامونو په الره اچول به تاسو د بریالیتوب په لور بوځي. کې ډیر ا
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 (Appendix A: a Glossary of Campaign terms) دکلمو لنډیز د الف ضمیمه: دټاکنیزې مبارزې

د معیوبیت او هغې رایې ته وایي چې د یوداسې کس لخوا کارول کېږي کوم چې د رایې ورکولو مرکز ته یا  -رایه غیابي

معموالً دا ډول رایې رایې ورکوونکو ته  یا د مرکز څخه د لرې والي په وجه د ټاکنو په ورځ د تګ توان ونه لري،

د پوسټ پواسطه لیږل کیږي او بیا د رایې ورکوونکي له لوري بیرته د ټاکنمو هییت ته د ټاکنو په ورځ استول 

 ئ. کیږي. د رایې ورکولو پاڼه ته مراجعه وکړ

د رایې ورکوونکو سره د اړیکو یو ډول دی په کوم کې چې د ټاکنو مبارزه ټولییزو رسنیو ته د هغوي د پیغام د  -اعالنات 

  ئ. پیغام، ټولییزې رسنۍ او د پیسو په مقابل کې رسنیو ته مراجعه وکړخپرولو په وړاندې حقوق ورکوي. 

سیمې ولري او یا دیو څخه زیات کاندیدان په نوموړې سیمې کې  یوه سیمه چې معموالً فرعي -د ټاکنو د پوښښ لویه سیمه

کې کاندید کړي مګر د ښاري  "سیمه  د ټاکنو د پوښښ په لویه"خپل ځان برخه ولري. کیداي شي یو ښاروال 

 ئ. ته مراجعه وکړ "ډیر اختیار لرونکي"غړي په سیمو کې ځانونه کاندیدوي. د شورا 

یا مطمین که په قهر او یا د  – په لور د تګ په حال څرنګه احساس کوي ټاکنوکي د داښیي چې رایې ورکوون -انګیرنې

 احساس کوي او که د ناراحتۍ او داسې نور.  ارامۍ

ه همدې رایو د ورکولو لپاره په کار وړي او پرسمي پاڼه ده چې رایې ورکوونکي به یې د خپلو  -د رایې ورکولو پاڼه

 ترتیب به خپلې خوښې څرګندوي. 

نو که چیرې د رایې پاڼه اوږده دا هغه ځاي دی چې د رایې په پاڼه کې د کاندید نوم ښکاریږي.  -رایو د پاڼو مناسب ځاي د

وي او د ډیرو کاندیدانو نومونه پکښې وي نو رایې ورکوونکي به دومره وخت ځانګړی نکړي چې ټول لست ته 

پورته لیکل شوی وي هومره به د هغه لپاره زیات  کتنه وکړي نو څومره چې د کاندید نوم په نوموړې پاڼه کې

 چانس وي. 

معموالً . د امکان ترپولې معلومات راټولويیوه سیاسي نظر پوښتنه ده چې د رایې ورکوونکو په هکله  -نظرپوښتنه لومړۍ

ترسره کیږي. سیاسي نظر لدې چې ډیرې سیاسي کړنې ترسره شي،  د ټاکنیزې مبارزې په لومړي سر کې مخکې

 ئ.ته مراجعه وکړ واو تعقیبي نظرپوښتن ووښتنپ

په هغو سیمو کې چې د کاندید لپاره دپام وړ مالتړ موجود وي یعنې د هرو لسو څخه شپږ کسان  -په نغښتي ډول راکشکول

لور والړ شي بې له دې  یې مالتړ کوي، کیداي شي دا د مبارزې لپاره ډیر ګټور وي که چیرې هرڅوک د ټاکنو په

 که چیرې په یوه سیمه کې هرڅوک د رایې ورکولو لپاره وهڅول شي نو بیا دې تهنه.  کهشوي وي او  چې په نښه

او  "ئاو خپلې رایې ورکړ ئرایو د صندوقونو په لور والړ ش"وایي. د  "په نغښتي ډول راکشکول" د ټاکنو په لور

 ئ. راکشکولو )هڅولو( ته مراجعه وکړ

او یا د ډیرو څخه جوړه کمیټه ده چې د ټاکنو څخه نظارت کوي ترڅو دا ډاډ ترالسه  معموالً یوه بې پرې -تئد ټاکنو هی

 ئ. د ټاکنو کمیسیون ته مراجعه وکړکړي چې ټاکنې په برابرۍ سره ترسره کیږي. 

کوم چې د معلوماتو د جریان خنډ  دغه اصطالح دهغه  شخص، ځاي او موقف د بیانولو لپاره پکار وړل کیږي -ځنډ )خنډ(

 سبب ګرځي.  درولویا د نورو کړنو څخه عبارت دی کوم چې د ځند او او 
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دی چې تاسو یې د ټاکنیزې مبارزې په مختلفو څنډو باندې د  معموالً بودیجه د پیسو د هغه مقدار څخه عبارت  -بودیجه

څو کسانو ته  ې د هرې دندې د ترسره کولو لپاره بهئ چتاسو باید دا هم په پام کې ونیسلګولو په پام کې یاست. 

په همدې توګه سره به تاسو او همدارنګه د هرې دندې ترسره کول به څومره وخت په بر کې ونیسي. ئ اړتیا ولر

 . ئخپل د وخت او خلکو د اړتیا بودیجه هم سنجوالي ش

د یو  په یو ځانګړي دفتر کېهغه ټاکنې دي چې د ټاکنو په یو مشخص وخت نه ترسره کیږي بلکه یواځې  -فرعي ټاکنې

په یو ځانګړي یا فرعي ټاکنه کې معموالً د رایې ورکوونکو د ګډون خالي پوسټ د ډکولو په موخه ترسره کیږي. 

 ئ. ځانګړې ټاکنې ته مراجعه وکړکچه ټیټه وي. 

دا کلیزه ددې لپاره په کار وړل کیږي چې اړوند کړنې او د رایې ورکونکو سره اړېکې په کې  -د ټاکنیزې مبارزې کلیزه

که ")پدې کې باید عمومي مهال ویش وي چې ترورستي دمه ټول هرڅه ته پکښې اشاره شوي وي. کر کړي. ذ

 ، په دیوال باندې راځوړندیږي. "چیرې یو څه په مهالویش کې نه وي هغه په دې معنی دی چې هغه نه پیښیږي

 امنځته شوي وي چې د کاندید د مهمودا معموالً د مبارزې د پریکړه کوونکو د ډلې څخه ر -د ټاکنیزې مبارزې کمیټه

 ئ. مشاورینو څخه تشکیل شوې وي. د مبارزې ټیم ته مراجعه وکړ

چاپي پاڼې دي چې احتمالي رایې ورکونکو ته د کاندید په اړه معلومات ورکوي او هغوي  -د ټاکنیزې مبارزې تبلیغاتي پاڼې

 کاندید ته د رایې ورکولو لپاره هڅوي. 

هغه شخص دی چې د ټاکنیزې مبارزې د استراتیژیک پرمختګ او ورځنیو کړنو څخه  -ؤل مدیرد ټاکنیزې مبارزې مس

 نظارت کوي. 

ګټلو لپاره کوم ځانګړی چل یا طریقه وجود نلري مګر یواځې رایې ورکونکو د اعتماد د د  -د ټاکنیزې مبارزې میتودونه

 ذکر شوي دي.  هغه تخنیکونه او الرې چارې وجود لري کومې چې پدغه الرښوود کې

یو لیکلی سند دی چې مهمې څېړنې، په نښه کول، پیغام او د ټاکنیزې مبارزې کړنالره سره  -د ټاکنیزې مبارزې پالن

ورځې د مبارزې د  یوځاي کوي. د مبارزې پالن باید د ټاکنیزې مبارزې په پیل کې طرح شي او د ټاکنو تر

  رکول شوی وي.ترسره کولو یو ګام په ګام لنډیز ته پکښې ځاي و

نوموړي خلک پدې پوهیږي هغه خلک چې د ډیرو تیرو ټاکنیزو مبارزو تجربه لري.  -د ټاکنیزې مبارزې مسلکي کسان

هیڅ ډول چل کوم ډول سخت کار ته اړتیا ده.  او د رایې ورکوونکو د هڅونې لپاره چې د کاندید د ټاکل کیدو لپاره

 او لنډې الرې پکښې نشته. 

په سیاست کې یواځینۍ منابع وخت، خلک او پیسې دي. هرڅه باید یو له دغو باندې وویشل شي.  -زې منابعد ټاکنیزې مبار

 په هره ټاکنیزه مبارزه کې که لویه وي او که وړوکې باید نوموړي منابع په ښه توګه په کې پکار واچول شي. 

نژدې مشاورینو څخه وخت د کاندید د  چې ډیریده ې ډله د ټاکنیزې مبارزې تصمیم نیونک دا -د ټاکنیزې مبارزې کاري ټیم

د ټاکنیزې ځینې وخت د ټاکنیزې مبارزې کاري ټیم د مبارزې د کمیټې او کارکوونکو څخه جوړیږي. وي. جوړ 

 ئ. مبارزې کمیټې ته مراجعه وکړ

رایې ورکوونکو او  د کاندید رول دادی چې ددا هغه کس دی چې د یو ځانګړي مقام لپاره یې ځان نومولی وي.  -کاندید

کاندید نشي احتمالي بسپنه کوونکو څخه لیدنې وکړي او د خپلې ټاکنیزې مبارزې د مالتړ لپاره یې وهڅوي. 

کوالي چې د مبارزې مسؤل مدیر شي، او همدارنګه نشي کوالي چې د استراتیژیک پرمختګ او مبارزې د 

 ورځنیو چارو د پرمختګ کړنې پرمخ بوځي. 
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معلوماتو څخه عبارت دی چې د ستاسو ټاکنیزه مبارزه یې د  د کاندید څېړنه د کاندید په اړه د ښو یا بدو  -د کاندید څیړنه

کاندید په اړه راټولوي. دا دهغې عمومي څېړنې یوه برخه ده چې د مبارزې په پیل کې ترسره کیږي. څېړنې ته 

 ئ. مراجعه وکړ

او  ګرځیدل ، اپارتمان په اپارتمان او په هررایې ورکوونکيپه کور دروازه په دروازه، کور -د خلکو څخه د رایې غوښتنه

دروازه په د خپلې ټاکنیزې مبارزې پیغام ورته رسول، د رایې ورکوونکو هڅول او د مالتړو په نښه کول. 

 ئ. دروازه، ته مراجعه وکړ

ورکوونکو ته د اهمیت وړ، د مخالفو د مبارزې پیغام باید لنډ، رښتونی، باوري، هڅونکی، رایې  -د پیغام ځانګړیتوبونه

سره په توپیر کې، په زړونو کې ځاي لرونکی، په نښه شوی، وي، همدارنګه پیغام باید په وار وار سره تکرار 

 شي. 

، دا سخت کار دي او محفلونه "ړ قهوې"لد ټاکنیزې مبارزې په اوږدو کې د مالتړو په کورونو کې یو  -د قهوې پروګرام

هم په بر کې نیسي نو ددې کار دترسره کولو لپاره یو ځانته کس پکار دی ترڅو داډول محفلونه ډیر وخت  دی او

 ئ. په ښه توګه تنظیم کړي. قهوؤ ته مراجعه وکړ

ددې ډول محفلونو دا د داوطلبو او مالتړو په کور کې جوړیږي چې ملګري یې د کاندید سره پکښې لیدنې کوي.  -قهوې

مخ په مخ لیدنه ترسره کیږي او د رایې ورکوونکو سره د اړیکو ترټولو ډیر هڅونکی  سره ګټه داده چې د کاندید

د  بودیجو د لوړولو لپاره هم پکار وړل کیږي. بسپنه کونکو لخوا د ډول بلل کیږي. د قهوې پروګرام د وړوکو

 ئ. قهوې پروګرام ته مراجعه وکړ

بل سره برابرې وي او یا د یوې بلې ډلې سره ورته ګټې  د وګړو د شمیر پورې اړوند ډله چې یو د -څنګ په څنګ ډلې

د مثال په توګه ښوونکي کیداي شي چې د میندو سره د زده کړې د کچې په لوړولو کې کار وکړي. ولري. 

 ښوونکي او میندې به څنګ په څنګ ډلې وي. 

هروخت د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو چې کاندید او د هغه ګوند  څخه عبارت دی هغه نظر -ثابته )روانه( ټاکنیزه مبارزه

وخت کې د خپلو مبارزو د ټاکلي او د ټاکنو د ټاکلي وخت لپاره انتظار نه کوي چې په همغه  لپاره کار کوي

  خپرولو پیغام تیت کړي.

 د یوځانګړي رهبر یا سازمان لخوا یې استازیتوب کیږي. د خلکو یوه برخه ده چې  -د ټاکنو حوزه

 کلهترڅو د کاندیدانو ترمنځ توپیر وښودل شي  کیږي د مبارزې پیغام ددې لپاره په کار وړل -له مخې توپیر د پرتله کولو

باوریتوب چې د یوبل سره پرتله کیږي. دا اړینه ده چې رایې ورکوونکو ته یو روښانه انتخاب وړاندې کړل شي. 

 ئ. او پیغام ته مراجعه وکړ

 ته بې له کوم قید او شرط څخه د بسپنې په توګه وربخښل کیږي. هغه پیسې چې ټاکنیزې مبارزې  -بسپنه

په عمومي توګه کوم خلک چې ټاکنیزې د مبارزې لخوا د ډیرو خلکو د راټولو هرډول هڅې ته وایي.  -جوړشوي محفلونه

مګر په نوموړي محفل کې به رسنۍ مبارزې په مټ سره راټولیږي هغوي به له مخکې څخه مالتړي وي. 

همدارنګه جوړې شوې غونډې د  ي نو له همدې کبله به د نورو خلکو په هڅولو کې هم مهم ګام وي.موجودې و

 غښتلي کولو لپاره هم پکار وړل کیږي. بودیجې د لوړولو لپاره او د مالتړو د 

د خپلو ې مبارزې کوالي شي چد کاندید یا ګوند په اړه د رایې ورکوونکي منفي یا مثبت نظر، د پرتلو کولو  -باوریتوب

اندیدانو د اعتبار کچه لوړه کړي، د خپل سیال اعتبار راټیټ کړي او یا دواړه کارونه وکړي. د پرتله کولو له ک

 مخې توپیراو پیغام ته مراجعه وکړی. 
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جعه کول او یا د کې د پوښتنو لپاره مختلفو ځوابونو ته مرا په یوه سیاسي نظرپوښتنه  -ځوابونه ویل د متقاطعپوښتنو ته 

رښتونی معلومات نظرپوښتنه ده هغوي پرتله کول د نورو پوښتنو او یا د وګړو د شمیر د اړوند معلوماتو سره. 

 ئ. سیاسي نظرپوښتنې ته مراجعه وکړچې د پوښتنو د شمیر ځوابونو څخه ترالسه کیږي. 

ږه د دوه نورو ورته د وګړو د شمیر پراساس کوچني ګروپونه دي کوم چې په تقسیمات کې لږ ترل -متقاطع مجموعې

 ګروپونه غړي وي. 

د رایې ورکوونکو د عمر، جنس، عاید، زده کړې د کچې، دندې، پرګني شالید،  -د وګړو د شمیر پراساس په نښه کول

. داسې ګمان داسې ډلو ویشل چې د نښه کولو وړ وياوهمدرانګه خلک په نورو مذهب پر اساس په ډلو ویشل 

 راوستل شو نو د همغه ډلې په څېر به رایې ورکوي.  په هره ډله کېکیږي چې کوم رایې ورکوونکی 

هرډول میتود چې کاندید یا ټاکنیزه مبارزه احتمالي رایې ورکوونکو ته بې د  -د رایې ورکوونکو سره په مستقیم ډول اړیکه

 رسنیو د ښکېلتیا په مستقیم ډول خپل پیغام وړاندې کړي. 

ایې ورکوونکو ته په لیک کې یو څه لیږل ترڅو سازمان، یوسیاسي ګوند او یا کاندید ر -د بودیجې د لوړولو مستقیم لیک

 سره بسپنه وکړي. 

یوه ټاکلې سیمه ده چې ټاکنې به په کې ترسره کیږي او د ټاکنو ګټونکی به د ټاکنو څخه وروسته د نوموړې سیمې  -سیمه

 استازیتوب کوي. 

دا د لومات څخه عبارت ده چې ستاسو مبارزه یې د سیمې په اړه راټولوي. د سیمې څېړنه د ټولو هغه مع -د سیمې څیړنه

 ئ. څیړنې ته مراجعه وکړټولییزې څیړنې یوه برخه ده چې د مبارزه په لومړي سر کې باید ترسره شي. 

و دروازه دا د رایې ورکوونکو سره د اړیکو یو ډول دی چې کاندید او یا داوطلب کسان کور په کور ا -دروازه په دروازه

په دروازه ګرځي او د رایې ورکوونکو سره په مستقیم ډول خبرې کوي او هغوي د رایو لپاره هڅوي. کله چې دا 

کار د کاندید لخوا ترسره شي نو د رایو د ګټلو ترټولو هڅونکې الره ده اګرچې ډیر وخت په بر کې نیسي او سخت 

 کار هم دی. 

لږ اهمیت لرونکي  د توجه نه کولو او یا کم اهمیته ګڼلو په اساسلخوا نکو رایې ورکوو د -د لږ اهمیت لرونکې رایې

، د ټیېټې څېرې لرونکې سیالۍ، د رایې ورکوونکو لخوا د پام څخه معموالً لږ راېې ترالسه کوي دفترونه

 ئ. غورځیدل او د رایې ورکوونکو د توجه نشتوالی ته، مراجعه وکړ

ورته وایي او د پیسو په  "ترالسه شوې رسنۍ"هرډول پوښښ د رسنیو لخوا، چې  د ټاکنیزې مبارزې -رسنۍ ترالسه شوې

مقابل کې خپرونکې رسنۍ سره توپیر لري. ځکه چې مبارزې د ښه پوښښ د ترالسه کولو لپاره باید ډیر وخت او 

 ځواک ته اړتیا ولري. 

و څخه نظارت کوي او دا ډاډ ورکوي چې ټاکنې معموالً یو بې پرې اداره ده وي چې د ټاکنود ترسره کول -د ټاکنو کمیسیون

 ئ. ت ته مراجعه وکړئد ټاکنو هیپه پوره برابرۍ سره ترسره کیږي. 

هغه ورځ ده چې رایې ورکوونکي د رایو د صندوقونو په لور ځي او د خپلو رهبرانو د ټاکلو لپاره رایې  -د ټاکنو ورځ

 ورکوي. 

ته اشاره کوي چې د ټاکنو د ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. داسې فکر کېږي چې د دا معموالً د هغو رایو شمیر  -د ټاکنو هدف

ځینې کاندیدان د یوې ټاکنیزې مبارزې ټولییز هدف د یو ځانګړي پوست ګټل دي. د هروخت له پاره داسې نه وي. 

ځانونه  د جوتولو لپاره شالیدټاکلې نظرې د پراختیا او یا دیوې ځانګړې موضوع په اړه د خپل مخالف د 

 کاندیدوي. 
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د ټاکنو د کمیسیون ټول قوانین یا قاعدې چې  -ټاکنو قاعدېد  ي. لرو په یو ډول نه یو ډول په ټاکنو باندې اغیز

یا الرو چارو ته اشاره کوي چې د هغو په مټ رایې ورکوونکي دې ته دا معموالً پیچلو نظرونو او  -د ټاکنو ټکنالوژۍ

 دلته هیڅ داسې الرې چاری ندي په ګوته شوي چې پیچلي نه وي.رایې ورکړي.  هڅول کیږي چې ټاکلي کاندید ته

 ئ. د ټاکنیزې مبارزې میتودونو ته مراجعه وکړمګر هغوي یواځې زحمت او ډیر کار ته اړتیا لري. 

 ئ. وکړ رایې ورکوونکو ته مراجعهدا دخلکو یوه برخه ده چې په اوسنیو ټاکنو کې د رایې ورکولو توان لري.  -ټاکونکي

د خپرونو لپاره شفاهي کلمي او الیکترونیکي رسنۍ د ټلیویزیون او راډیو د خپرولو مرکزونه دي چې  -الیکترونیکي رسنۍ

یا ویډیو پکار وړي، دا ډول رسنۍ د چاپي رسنیو سره توپیر لري ځکه چاپي رسنې د خپرونو لپاره لیکنې او 

 ئ. یو ته مراجعه وکړتصویرونه پکار وړي. چاپي رسنیو او ټولییزو رسن

تصدیقول اعالن یا لیکلي مالتړ ته وایي چې د نظر خاوندان او نفوذ لرونکي سازمانونه یې د کاندید په مالتړ  -تصدیقول

کوي ترڅو خلک یا خپل غړي دې ته وهڅوي چې نوموړي کاندید ته رایې ورکړي. د نظرخاوندانو برخې ته 

 ئ. مراجعه وکړ

قومي، مذهبي او یا ژبنیز ګروپونو پراساس په ادي رایې ورکوونکی هغه دی چې د یوځانګړي نژ -نژادي رایې ورکوونکی

 د وګړو په شمیر کې دننه شتون لري. په عمومي توګه دا ډول ګروپ بندي نښه کوي. 

 یس. د قانونئیوه انتخابي څوکۍ ده چې د دولت د چارو څخه نظارت کوي، لکه ښاروال، والي، یا ر -یوي دفترئاجرا

 ئ. جوړونې دفتر ته مراجعه وکړ

د یو ځانګړي پرګنۍ د رایې ورکوونکو هغه شمیر چې د تاسو  -په ټاکنو کې د هغو ګډون کوونکو شمیر چې توقع یې کیږي

 په باور په راتلونکو ټاکنو کې به د رایو د صندوقونو په لور والړشي او خپلې رایې به ورکړي. 

رایې ورکوونکو سره مسقیمې اړېکې د داوطلبو یا کاندید په واسطه شخص چې د  د ټاکنیزې مبارزې هغه -یسئد ساحې ر

 تنظیموي. 

وروستۍ ورځ یا وخت چې په هغه کې کاندید د یوې ځانګړې څوکۍ لپاره  -جوړونې وروستۍ ټاکل شوې نیټه دوسیېد 

 ځان ثبتوي. 

پوښتنو لپاره رایوځاي کوي او یولړ پوښتنې  په ټولنپیژندنې پورې اړوند څیړنه ده چې د خلکو یوه ډله د -فوکس ګروپ

ورڅخه کوي. هدف یې دادی چې د عمومي نظرونو په اړه کیفیتي معلومات راټول کړي او د ګڼ شمیر پیغامونو 

 ئ. او معلوماتو په وړاندې غبرګونونو وازمایي. سیاسي نظرپوښتنې ته مراجعه وکړ

داوطلب کسان د خپلو ملګرو سره یا د  اړیکو نیولو یو ډول دی چې د رایې ورکوونکو سره د -د ملګرو د ملګرو پروګرام

 هڅوي.  لپارهد رایې ورکولو  یې ته لیک او یا د ټیلیفون په مټ اړیکې نیسي او کاندید

هغه ناسته چې د ټاکنیزې مبارزې لپاره د پیسو د زیاتولو په موخه جوړه شوې وي. نوموړې  -د بودیجې لوړونکی

 کار وړل کیږي چې دټاکنیزې مبارزې لپاره بودیجه لوړوي. اره هم پاصطالح د هغه چالپ

 ې په لوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.هرهغه میتود چې د ټاکنیزې مبارزې لپاره د بودیج -د بودیجې لوړول

یې پراساس جغراف او د د رایې ورکونکو په نښه کولو د هغوي د اوسیدلو د ځاي پربنسټ -د جغرافیې پراساس په نښه کول

ي چې هغه رایې ورکوونکي چې په داسې فکر کېږنمونو په ګوته کول. منځ کې د په ورکوونکو وګړو  رایو د

ځانګړې سیمې کې اوسیږي او یوځل یې مخکې په یوډول سره رایې ورکړي وي نو ددوهم ځل لپاره به هم د  یوې
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رلې بې له دې چې په حاالتو کې کوم په تیرو ټاکنو کې ل غو الرو چارو څخه کار واخلي کومې یې چې مه

 غټ توپیر رامنځته شي. 

 کارواخلي.  ډولپه تکراري د هڅونکي پیغام څخه  د رایې ورکوونکو لپارهرزې باید ټولې ټاکنیزې مبا -زرینه قاعده

ترڅو  هغه اصطالح ده چې رایې ورکوونکو ته ورپه یادوي -ئاو خپلې رایې ورکړ شئد رایې د صندوقونو په لور والړ 

زیاتره وخت به مبارزه د ټاکنو د رایو د صندوقونو په لور والړ شي او د خپلې خوښې کاندید ته رایې ورکړي. 

څخه یوه ورځ دمخه په خپلو هڅو کې زیاتوالی راولي او دا ډاډ به ترالسه کوي چې مالتړي یې د رایو په لور 

  ئ.راکشکولو او په نغښتي ډول راکشکولو ته مراجعه وکړځي. 

دیوې داسې څوکۍ لپاره مبارزه کول چې د رایې ورکوونکو لپاره ډیر د اهمیت وړ وي او  -سیالۍ اوچت اهمیت لرونکېد 

 ئ. د لږ اهمیت لرونکې سیالیو ته مراجعه وکړپایلو ته یې انتظار وي. 

کنې نن ترسره شوې واي نو ټاکه "د سیاسي نظرپوښتنې په مهال یوه پوښتنه ده چې داسې پوښتي:  -و پوښتنېید توندو سیال

اډول معلومات د مبارزې لپاره د ډیر لږ استعمال وړ دي د" تا به د الف لپاره رایې ورکړې واي او که د  ب  لپاره.

یواځني توندې پوښتنې چې ورڅخه حسابیږي هغه د  دا د پریکړې لپاره کوم ډول دلیل نه وړاندې کوي.ځکه چې 

 ئ. یاسي نظرپوښتنې ته مراجعه وکړسټاکنو په ورځ د رایو ورکول دي. 

ډیر داسې خلک شته چې د ټاکنیزې مبارزې په ډګر کې ډیره لږه تجره لري مګر کاندیدان غولوي او  -انځور جوړونکی

هغوي ته مبارزه یوه ډیرې پیچلې موضوع ورپه ګوتو کوي او معموالً د رایې ورکوونکو د تېرایستلو لپاره په یو 

هغوي زیاتره وخت د کاندیدانو د ذهني څیړنو او سمون په اړه دې د پوهیدو دعوې کوي. لړ غلطو الرو چارو بان

او یا پرځاي ددې چې کاندید د رایې ورکوونکو سره په اړیکو نیولو کې  ډیرزیار وباسي او هغوي د  خبرې کوي

 سموند ګټلو په اسانه یوروښانه پیغام په مټ وهڅوي، د کاندید د لباس په اړه خبرې کوي. لټ کاندیدان کوم چې 

د  پسې ګرځي معموالً د هغوي په خبرو باندې تېر وځي او ډیرې پیسې، وخت او داسې نور له السه ورکوي.

 ئ. ټاکنیزې مبارزې مسلکي کسانو ته مراجعه وکړ

  غې څوکۍ لپاره اودریږي کومه چې اوس په الس کې لري.مکاندید چې ددوهم ځل لپاره د ه یو -متصدي

د رایې ورکوونکو سره د اړیکو هغه ډول چې د کمپیوټرونو او د افهام او تفهیم د وسیلو څخه پکې کار  -مبارزهانټرنیټي 

له یوې خوا دا د مبارزې د پاڼو جوړول دي. پدې کې په ځانګړي ډول په عمومي ویب پاڼو کې د اخیستل کیږي. 

ډیره اغیزمنه هم نده ځکه چې رایې ورکوونکو  واډیرو معلوماتو د خپرولو یوه ډیره ارزانه الره ده مګر له بلې خ

 . ته نه رسیږي او رایې ورکوونکي باید خپل ځانونه ورته ورسوي

اقتصادي کړکیچ یوه ستونزه ده نه د حل الره. که چیرې د مالیو د ستونزې پوره حل او یا د حل یوه برخه.  -د حل الرې

 اي شي یوه د حل الر وبلل شي. کموالی او یا د پانګه اچونه ښه نظر وي نو بیا کید

یوه اصطالح ده چې د یوکاندید هغه اصلي مشاورین چې په غیر رسمي توګه سره یې  -د کاندید غیر رسمي مشاورین

 ترتیب کړي وي ترڅو د خلکو توجه ورته وانه وړي. 

ئ ې هغه ځان کاندید کړغټې لوحې دي چې د کاندید تصویر او د هغې څوکۍ نوم پکښې وي د کومې لپاره چ -غټ بوردونه

ددې ډول لوحو ځوړندول د او بیا نوموړې لوحې د سړکو پرغاړه په چمنونواو نورو ځایونو کې راځوړندیږي. 

کاندید د شهرت د ترالسه کولو لپاره ګټور دي او همدارنګه د دې ډول لوحو په مټ رایې ورکوونکي هم هڅول 

  کیږي.

  هغه څه کې تمه لري کوم چې دهغوي څخه استازیتوب کوي. په ورته  ځانګړتیا ده چې خلکهغه  -د رهبرۍ کیفیت
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برخو هغه څوکۍ ده چې قانون جوړونې په پروسې کې کار  په انتخابي شورا، کانګرس یا نورو  -د قانون جوړونې دفتر

 ئ. یوي دفتر ته مراجعه وکړئکوي. اجرا

یو ډول دی چې داوطلب کسان د رایې ورکوونکو په سیمو د رایې ورکوونکو سره د اړیکو  -د تبلیغاتي پاڼو اچول )ویشل(

کې دروازه په دروازه یا اپارتمان په اپارتمان ګرځي د ټاکنو تبلیغاتي پاڼي ویشي. لکه څرنګه چې هغوي دروازې 

دا دومره ډیره هڅونکې الره نده او ډیره په  نه ټکوي ترڅو د رایې ورکوونکو سره خبرې وکړي نو له همدې کبله

 ئ. د ټاکنیزې مبارزې تبلیغاتي مواد او دروازه په دروازه ګرځیدلو ته مراجعه وکړسره ترسره کیږي. چټکۍ 

د رایې ورکوونکو سره د اړیکو یو ډول دی چې داوطلب کسان د ټاکنیزې مبارزې اړوند تبلیغاتي  -د تبلیغاتي پاڼو سپارل

ې سره یوځاي شوي وي لکه هغه کاریګر چې د په ډلو کپاڼې  هغو احتمالي رایې ورکوونکو ته سپاري کوم چې 

د فابریکې څخه کور ته ځي، هغه تلونکي چې د بس یا اورګاډي په انتظار وي او یا د یو مارکیټ اخیستونکي. 

 ئ. ټاکنیزې مبارزې تبلیغاتي موادو ته مراجعه وکړ

کو لپاره ډیر د اهمیت وړ نه وي او دیوې داسې څوکۍ لپاره مبارزه کول چې د رایې ورکوون -اهمیت لرونکې سیالۍ لږد 

دخلکو د پام څخه وغورځول پایلو ته یې انتظار نه کوي او ډیره عالقه هم نه ورسره لري آن تردې چې نژدې 

 ئ.ته مراجعه وکړاو د رایې ورکونکو کم ګډون . د ډېر اهمیت لرونکې سیالیو شي

مبارزې تبلیغاتي پاڼې رایې ورکوونکو ته د لیک پواسطه  د رایې ورکوونکو سره د اړېکو یو ډول دی چې د ټاکنیزې -لیک

په پوست کې لیږي، چې دا د رایې ورکوونکو په دوسیې او یا د هغوي د لیږدولو په لست پورې تړاؤ لري. 

ي پاڼې کوالي شي رایې ورکوونکي د جغرافیې یا د وګړو د شمیر پراساس په نښه کړي. د نوموړې تبلیغات

 ئ. غاتي موادو او د رایې ورکوونکي دوسیې ته مراجعه وکړټاکنیزې مبارزې تبلی

. نسبي پنځوس فیصده رایې جمع یوه رایه. دا رایې د نسبي اکثریت او د ډیرو رایو د ورکولو سره مخالف دی -اکثریت

 ئ. اکثریت ته مراجعه وکړ

 ئ. ه مراجعه وکړر چې د کاندید د ګټلو ډاډ ورکوي. په نښه کولو تد رایو هغه شمی -حدد بریالیتوب 

 هر خپلواک رسنۍ چې ډیر مخاطبین ولري.  -ټولییزې رسنۍ

ډیری وخت به یواخبار د ښار په هغه جغرافیایي سیمه چې د ټولیزو رسنیو ترپوښښ الندې راتالي شي.  -د رسنیو مارکیټ

ګړې سیمې کې ، او د ټلویزیون خپرونه به یواځې په یوې ځانیوې ځانګړې سیمې او یا مهمو برخو کې تیتیږي

 خپریږي. 

کاندید او د هغه ټاکنیزه مبارزه یې د خلکو د هڅولو لپاره په تکراري ډول وایي، ترڅو لنډ باوري معلومات دي چې  -پیغام

 خلک ورته رایې ورکړي. 

ل شي د ټاکنو په مهال به زمونږ لخوا څه وویتمرین یا کړنې دي چې د مبارزې پام دې ته اړوي چې هغه  -د پیغام صندوق

دا باید د هغوي به زمونږ په اړه څه ووایي. د هغوي په اړه به مونږ څه ووایو، زمونږ په اړه به څه وویل شي، 

چې د مبارزې په مهال به ویل کیږي او مبارزې ته به د خپلو سیاالنو سره څرګند  هرڅه لپاره یوڅرګند انځور وي

 توپیر ورکوي. 

. دا مهمه چې چې نورې دوه یې وخت او خلک دي ریو مهمو منابعو څخه دیپه هره سیاسي مبارزه کې یوله د -پیسې

ې ترسره کول به څومره لګښت ولري او د هغو لپاره باید پالن معلومه کړي چې د ټاکنیزې مبارزې د هرې کړن

 ئ. طرح شي. د ټاکنیزې مبارزې منابع او بودیجې ته مراجعه وکړ
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، ترالسه وي څوکۍ چې د مبارزې په مهال یې یادونې شوې ه زیات به هغه چې د یوڅخ د ټاکنو یوه سیمه -واکد ډیرو 

 کړي. 

 هرهغه څه چې د تېرایستلو وړ وي هغه به تېرایستل شي.  -خندا راوستونکي اصول

د رایې ورکوونکو لخوا د کاندید د نوم پیژندل. زیاتره وخت به رایې ورکوونکي د کاندید په اړه لږ معلومات  -د نوم پیژندنه

ولري او هغو کاندیدانو ته به رایې ورکړي د کومو له نومونو سره چې هغوي اشنایي لري. د کاندید لپاره اړینه ده 

چې رایې ورکوونکي وهڅوي ترڅو د هغه له نوم سره اشنا شي ځکه چې په رایه کې به یواځې د کاندید نوم 

 ښکاریږي. 

یو بې پرې ؤ ولري اویا د هیڅ سیاسي ګوند سره تړاؤ ونلري. هغه څه دي چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره تړا -بې پرې

ټاکنه هغه ده چې په هغې کې کاندیدان په کوم سیاسي ګوند پورې تړاؤ ونلري او د هغوي ګوند هم د رایې د لست 

 دویو بې پرې تنظیم هم هغه دی چې د هیڅ یو سیاسي ګوند سره تړاؤ ونلري او یا د ټولو اړونپه ګوند کې نه وي. 

 ي ګوند سره د تړاؤ څخه ډډه کوي. سیاسي ګوندونو سره تړاؤ ولري، یعنې د یوځانګړي سیاس

کیداي شي چې دغه کسان د نورو باندې نفوذ لري.  رنظرلرونکي هغه کسان دي چې په ټولنه کې پ -د نظرلرونکي رهبران

مخور او د نوم لرونکي کسان یا مدني سازمانونو رهبران وي او یا نور سیاسي رهبران او یا د رسنیو غړي، او 

تصدیقولو ته ترالسه شي.  په لومړي سر کېدا اړینه ده چې ددې ډول کسانو مالتړ د ټاکنیزې مبارزې وي. 

 ئ. مراجعه وکړ

څوکۍ لپاره یې ځانونه کاندید کړي د کومې لپاره یې چې تاسو  ېکاندیدان هم شته چې دهمغنور  -سیاالن )مخالفین(

 ئ. کاندیدو

ټولو د سیاالنو څیړنه د ټولو هغو ښو یا بدو معلوماتو څخه عبارت دی چې ستاسو ټاکنیزه مبارزه یې د  -څیړنه النوسیاد 

دا د هغې ټولییزې څیړنې یوه برخه ده چې د مبارزې په پیل کې  )مخالف( په اړه راټولوي. نوسیاال موجودو

 ئ. څیړنې ته مراجعه وکړترسره کیږي. 

و رسنیو کې د خپرولو پیسو ورکوي، لکه ټلویزیون، راډیو او یا اعالن چې مبارزې یې په ټولییزهرهغه  -په پیسو رسنۍ

  .ورځپاڼه

یوه معیاري تبلیغاتي پاڼه ده چې د کاندید په اړه معلومات ورکوي او روښانه کوي چې ولې باید د   -تبلیغاتي کارت وړوکی

زې د پیغام یو روښانه لنډیز وړاندې کړي. د مبارزې نوموړي کاندید لپاره رایې ورکول شي. دا باید د مبار

 ئ. تبلیغاتي مواد او پیغام ته مراجعه وکړ

هرڅه چې په یوسیاسي ګوند پورې تړاؤ ولري. کله چې یوه ټاکنه د طرف لرونکې وي نو دا پدې معنی دی چې  -طرفدار

 ئ. شي. بې پرې ته مراجعه وکړتړاؤ مهم دی او دغه تړاؤ به په رایې په پاڼه کې ذکر نوموړې ټاکنه کې 

رایې ورکوونکي یوګوند ته رایې ورکوي او بیا نوموړی ګوند د ترالسه د رایې ورکونې یو ډول دی چې  -د ګوند لست

 د سلنې )فیصدۍ( پربنسټ کاندیدان ټاکي. شویو رایو 

ګوند کاندیدانو او یا د یوې دا د تیرو ټاکنو معلومات دی چې په تیرو ټاکنو کې د یوځانګړي  -تیرې کړنې )اجراأت(

ځانګړې آیډیالوژي لرونکو کاندیدانو څومره او یا کومه فیصدۍ رایې ترالسه کړې وه. که چیرې په تیرو ټاکنو 

کې کاندیدان مختلف وي او یا څو ټاکنې په یو وخت کې ترسره شوې وي نو پدې صورت کې د هغوي اوسط 

 ه اړه معلومات ترالسه کوؤ. ه کوؤ او د هغه پراساس د عمومي کړنو پترالس
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، چې نور دوه یې وخت او پیسې دي. باید مبارزه یې لري یوله دریو مهمو منابعو څخه دی چې هره ټاکنیزه  - خلک

د څرګند شي چې د مبارزې د هرکار د ترسره کولو او د هغو په اړه د پالن جوړولو لپاره څوکسانو ته اړتیا ده. 

 ئ.جعه وکړټاکنیزې مبارزې منابعو ته مرا

ډول رایې نه ورکوي.  برابرپه یوې ځانګړې ټاکنیزې حوزې کې د هغو خلکو سلنه )فیصدي( ده چې په  -د هڅونې وړتیا

ځانګړې ټاکنیزې حوزې کې به دیو کاندید لپاره رایې ورکړي  طالح هغه رایې ورکوونکي چې په یوېپه بله اص

رونکي وي او یا د ورته ګوند څخه وي، په دغو ټاکنو او یا په مګر دنورو کاندیدانو لپاره چې د ورته آیډیالوژي ل

دغه غیرموافق رایې ورکوونکي د هڅونې وړ دي او کیداي شي چې  دوه پرله پسې ټاکنو کې رایې ورنکړي.

وهڅول شي او په یوې سیمې کې د دې ډول رایې ورکوونکو فیصدي کوالي شي چې د رایې ورکوونکو سره د 

 بارزه یې پالن لري نفوذ ومومي. هغه ډول چې ماړیکو 

په  هغه رایې ورکوونکي چې په یو سازګار )برابریدونکي( ډول سره رایې نه ورکوي، -د هڅونې وړ رایې ورکوونکي

یوې ځانګړې ټاکنیزې حوزې کې دیو کاندید لپاره رایې ورکوي مګر دنورو کاندیدانو لپاره چې د ورته آیډیالوژي 

داسې وند څخه وي، په دغو ټاکنو او یا په دوه پرله پسې ټاکنو کې رایې نه ورکوي. لرونکي وي او یا د ورته ګ

باور کیږي چې دا ډول نه برابریدونکي رایې ورکوونکي په یو ځانګړي ګوند او یا آیدیالوژۍ پورې تړاؤ نلري او 

 کیداي شي چې د یوروښانه پیغام په مټ وهڅول شي.

ټیلیفونونه په کې ایښودل شوي وي او داوطلب کسان په ډلییز ډول ورځي او د رایې هغه ځاي دی چې ډیر  -د ټیلیفون مرکز

 ورکوونکو سره اړیکې نیسي. 

د رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو یو ډول دی چې داوطلب کسان رایې ورکوونکو ته ټیلیفون  -ټیلیفوني اړیکې نیول

خپل مالتړي په ګوته کړي او یې ورکوونکي وهڅوي، کوي. ددغه میتود څخه ددې لپاره کار اخیستل کیږي چې را

 دې ده یې چمتو کړي چې د ټاکنو ورځې ته نژدې خپلې رایې وباسي. 

پروګرام چې معموالً لیکلی شکل ولري چې د هغه پراساس به کاندید یا ګوند هغه وخت وینا  -ټاکلی پروګرام )پلیټ فارم(

 ئ. پروګرام ته مراجعه وکړې پیغام نه شو ویالي. کوي کله چې وټاکل شي. دغه ته د ټاکنیزې مبارز

. اکثریت ته اکثریت څخه توپیر لري ۵جمع  ۳۱۰. دا د مطلق اکثریت او دپه یوې ټاکنې کې ډیرې رایې -اکثریت نسبي

 ئ. مراجعه وکړ

اشاره کوم  په ځانګړي ډول هغو خلکو ته پههغه سیاسي چاپیریال چې ټاکنیزه مبارزه پکښې ترسره کیږي.  -سیاسي ډګر

 چې د سیمې په سیاست کې ورګډ وي. 

هغه کسان چې د سیمې په سیاست کې برخه ولري او کوالي شي چې په یو ډول په ټاکنیزه مبارزه کې  -سیاسي لوبغاړی

 نفوذ ولري. 

وونکي مبارزې لخوا رایې ورک ې پورې اړوند څیړنه ده چې ټاکنیزېهغه علمي، کمیتي او ټولنپیژندن -سیاسي نظرپوښتنه

، ددې لپاره چې د هغوي نظرونه څرګند کړي او د استراتیژیک پالن جوړونې په غیرمنظم )ګډوډ( ډول انتخابیږي

 په مهال یې له معلوماتوڅخه کار واخلي. 

 یو ځانګړی ځای دی چې رایې ورکونکي هلته خپلې رایې ورکوي.  -د رایې ورکولو مرکز

وم او هغه څوکۍ په کې ذکر شوي وي د کومې لپاره چې کاندید وي، دغه غټ اعالنونه دي چې د کاندید ن -پوسټرونه

د نوم په خپرولو کې ډیر ګټور دي، او خلکو ته رایې اعالنونه په کړکیو او ستنو باندې ځړول کیږي او د کاندید 

 ئ. ورکول ورپه یادوي. د لیدو وړتیا ته مراجعه وکړ
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یمه. په ټاکنو پورې اړوند وړوکې س -انتخاباتي حوزه معموالً انتخاباتي حوزه د رایې ورکولو یو ځاي لري.

هغه کس چې د یوې ځانګړې انتخاباتي حوزې د ګوند د کړنو دتنظیمولو، د رایې ورکوونکو  -د انتخاباتي حوزې مشر 

 ئ. سره د اړیکو د پروګرام او د ټاکنو د ورځې د کړنو مسؤل وي. انتخاباتي حوزې ته مراجعه وکړ

هرهغه معلومات چې د یوې ځانګړې حوزې په اړه راټولیږي، لکه د رایې ورکوونکو لست،  -معلوماتحوزې د انتخاباتي 

 د تیرو ټاکنو ګډون او د تیرو ټاکنو څخه د بیرته راتلو معلومات. 

 هرمحفل یا د خلکو لویه ډله چې د مبارزې څخه بهر ترتیب شوې وي چېرې چې مبارزه تللی -له پخوا څخه جوړ محفلونه

شي او د رایې ورکوونکو سره لیدنې کوي. کیداي شي چې دا ډول محفلونه کیداي شي چې رسم ګذشتونه، غونډې 

جوړؤ شویو محفلونو ته کنترول څخه بهر وي. او یا مباحثې وي. دا ډول محفلونه ډیری وخت د مبارزې د 

 ئ. مراجعه وکړ

نو کې کار کوي او هغه څوک چې د ټاکنو په اړه لیکل رسنۍ )مطبوعات( هرهغه څوک چې د ټولییزو رسنیو په سازمانو

 په اړه تبصرې کوي.  یا کومې بلې ځانګړې موضوع  کوي او یا ان تردې چې د ټاکنو

هغه محفلونه چې د مبارزې لخوا خلکو ته د مبارزې په اړه د خبراوي لپاره او یا د کومې بلې  -مطبوعاتي کنفرانس

 هم پکښې بلنه ورکول کیږي.  موضوع په اړه جوړیږي او رسنیو ته

د معلوماتو یوه بسته چې د مبارزې لخوا جوړیږي او مطبوعاتو ته ورکول کیږي ترڅو د کاندید او  -مطبوعاتي پاکټ

په مطبوعاتي پاکټ کې معموالً د کاندید لنډ ژوندلیک، دهغه انځور،  مبارزې په اړه زیات معلومات وړاندې کړي.

د نوموړي کاندید کاندیدیدنه یا وینا پکښې شامله وي، یوه خپرپاڼه چې د موقفونو په د مطبوعاتو یوه خبرپاڼه چې 

السه کړي وي او اړه مختلفې پاڼې ولري، د مطبوعاتو له خوا د هغو ښو چاپ شویو موادو کاپي چې مبارزې تر

 . ويهمدارنګه د مبارزې تبلیغاتي پاڼې پکښې شاملې 

بوعاتو لپاره یوه موقع ده چې د کاندید څخه پوښتنې کوي او بیا د هغه څخه د نوموړو د مط -د مطبوعاتو پوښتنې او ځوابونه

 پوښتنو د ځوابونو غوښتنه کوي. 

هغه معلومات چې د مبارزې لخوا خبریاالنو او نورو رسنیو ته ورکول کیږي چې په یوې ځانګړې موضوع کې د  -خبرپاڼه

 برې کیسې په شان لیکل کیږي. کاندید نظر څرګند کړي.خبرپاڼې معموالً د یوې خ

د عمومي رسنیو سره د اړیکو دنده په غاړه دا د ټاکنیزې مبارزې په جوړښت کې هغه کس دی چې  -مطبوعاتي سکرتر

 ئ. لري. ټولییزو رسنیو او مطبوعاتو ته مراجعه وکړ

تصویري ډول خپریږي چې د  خپلواک اخبارونه او ورځپاڼې او یا د رسنیو کوم بل ډول دی چې په لیکلي او -چاپي رسنۍ

الیکرونیکي رسنیو سره مخالفې دي ځکه چې په هغو کې شفاهي او ویډیویي خبرونه خپریږي. الیکترونیکي 

 ئ. رسنیو او ټولییزو رسنیو ته مراجعه وکړ

ژي پلي هغه مبارزه چې یوه استراتیژي او یو لیکلی پالن ولري ترڅو نوموړې استراتی -له مخکښې فعاله ټاکنیزه مبارزه

غبرګون لرونکې کړي. دا ډول مبارزه په ټاکنو کې خپل اجندا ټاکي او د سیالو ډلو په هدف باندې هم پوهیږي. 

 ئ. مبارزې ته مراجعه وکړ

د کاندید یا مبارزې پالن هغه څه دی چې هغوي یې د رایې ورکوونکو د مختلفو موضوعاتو په اړه ترسره کول  -پروګرام

 ئ. پیغام نشي کیداي. پیغام او دریځ ته مراجعه وکړیو پروګرام یو غواړي. 
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په ورځ د رایې د صندوقونو په لور ځي او کاندید ته رایې  دا ډاډ ترالسه کول چې رایې ورکوونکي د ټاکنو  -راکشول

مبارزه باید د رایو د صندوقونوپه لور د رایې ورکوونکو د بیولو لپاره هرراز هڅې وکړي. په عمومي  ورکوي.

وم چې له مخکښې څخه هڅول ره ویالي شو چې یواځې هغه رایې ورکوونکي د رایې په لور بیول کیږي کتوګه س

او رایې  ئرایو د صندوقونو په لو والړ ش"څخه چې ډیر مالتړ پکښې لري. د شوي وي، بې له هغو سیمو 

 ئ. او په نغښتي ډول د رایو په لور بیولو ته مراجعه وکړ "ئ ورکړ

 ئ. پوښتنې او ځوابونه دي. مطبوعاتي پوښتنو او ځوابونو ته مراجعه وکړ -هپوښتنې او ځوابون

یوه ټاکنیزه مبارزه هروخت د منډو د سیالۍ په شان ده چې کاندید د یوې څوکۍ د ګټلو لپاره پکښې سیالۍ کوي. د  -سیالۍ

 ئ. ( ته مراجعه وکړلویوې څوکۍ لپاره سیالۍ کول )کاندیدید

او هرهغه څه چې په  هغه مبارزه چې خپلې منابع سیاسي ډګر ته په ځواب ورکولو -یزه مبارزهد غبرګون لرونکې ټاکن   

دا هغه ډول مبارزه ده چې پالن نلري او د تل لپاره شاته پاتې وي او هیڅ راز لګوي.  مبارزه کې رامنځته کیږي،

 ئ. له مخکښې فعاله ټاکنیزې مبارزې ته مراجعه وکړاجندا هم نشي جوړوالي. 

سه کوالي شي او نوموړي معلومات په ټاکنو ټول هغه معلومات چې ستاسو مبارزه یې د راتلونکي ټاکنو لپاره ترال -ړنهڅې

کې هم نفوذ ولري. کیداي شي چې دغه معلومات د ټاکنو د اصولو، د سیمې، د رایې ورکوونکو، د تیرو ټاکنو، د 

و په اړه وي. څیړنه د ټاکنو د پالن او استراتیژۍ د جوړولو راتلونکو ټاکنو، ستاسو د کاندید، او یا موجودو سیاالن

 لپاره لومړی ګام دی. 

د هرکار د کولو لپاره چې کومه پریکړه کیږي نو همغه پریکړه د یوبل کار د نه ترسره کولو لپاره  -د محدودو منابعو قاعده

لري، نوموړي منابع  هم ترسره شوې ده. هره مبارزه درې مشخصې منابع چې خلک، پیسې او وخت دي،

نو له همدې کبله باید د مبارزې یو لیکلی محدودې دي او باید د نوموړو منابعو د لګولو لپاره یو پالن جوړ شي. 

 پالن موجود وي ترڅو نوموړی پالن استراتیژي جوړه کړي. 

ترسره کیږي مګر کله چې هیڅ  د اکثریت رایو د ګټلو لپاره ټاکنېپه ځینو ځانګړیو سیستمونو کې  -وروستۍ ټاکنې )نهایي(

یو کاندید په لومړي پړاؤ کې د رایو اکثریت ونه ګټي نو بیا ددوهم ځل لپاره ټاکنې ترسره کیږي او د کاندیدانو 

څخه هغه دوه د ګډون لپاره ټاکل کیږي کومو چې ډیرې رایې ترالسه کړي وي، نو د دوهم ځل لپاره کوم ټاکنې 

 هایي( ټاکنې وایي. چې ترسره کیږي هغې ته ورستۍ )ن

ټاکنیزه مبارزه معموالً د منډو د سیالیو سره پرتله کیږي چې کاندیدان د یوې ځانګړې څوکۍ  -د یوې څوکۍ لپاره کاندیدیدل

 ئ. لپاره ځانونه کاندیدوي. سیالۍ ته مراجعه وکړ

 و د بلنو دندې په غاړه لري. بارزې د کلیزې، د کاندید د کلیزې اپه مبارزه کې هغه څوک چې د م -د مهالویش جوړونکی

 و هغه سیمه چې څوکۍ به د یوې مبارزې کاندید وګټي. د ټاکن -یوه )ځانګړې( دنده

. شعار ته پیغام نشو د کاندید یا مبارزې د څرګندولو لپاره په یاد ولريیو لنډ عبارت ده چې رایې ورکوونکي به یې  -شعار

 ویالي. 

رونه چې لوي لوډسپیکرونه پکښې لګیدلي وي، د سیمې په مختلفو برخو کې ګرځي هغه موټ -د لوړ اواز لرونکي موټرونه

 او یو پیغام خپروي. دا د رایې ورکوونکو سره د اړیکو د لید وړ برخو څخه شمیرل کیږي. 

لي یوه ټاکنه ده چې معموالً په یو ټاکلي وخت باندې نه ترسره کیږي او ډیری وخت په دفتر کې د یوې خا -ځانګړې ټاکنه

. په دې ډول ټاکنو او یا خاصو ټاکنو کې ډیری وخت ډیر لږ ګډون کونکي شوې څوکۍ د ډکولو لپاره ترسره کیږي

 ئ. وي. فرعي ټاکنو ته مراجعه وکړ
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خلکو په یوې ډلې او یا ډیرو خلکو په مخکښې وړاندې  معموالً له مخکې څخه جوړه شوې تبصرې چې د  -وینا

 کیږي. 

هغه څه دي چې کاندید او یا مبارزه د یوه ځانګړي پیغام په تکرار او بیا بیا ویلو باندې ټینګار  -اودریدلپه پیغام باندې 

ډیری وخت به سیالې ډلې دا هڅه وکړي چې مبارزه د خپل ټاکلي پیغام څخه واړوي مګر دې ډول پیښې ته کوي. 

 باید اجازه ورنکول شي. 

هغه د څو ټاکلو مشاورینو ترمنځ یوه یا څو ناستې دي چې الزم معلومات  د کاندید او د -د استراتیژیک پالن جوړونې ناسته

چې دغه کړنالره باید د یو لیکلي پالن په توګه راټولوي او د مبارزې عمومي کړنالره )استراتیژي( جوړوي. 

 ئ. ولیکل شي. د ټاکنیزې مبارزې پالن ته مراجعه وکړ

د مبارزې د پیل څخه تر اړوند هرڅه چې  یکل کیږي اوه پالن کې لهغه میتود چې د مبارزې پ -کړنالره )استراتیژي(

 ترسره کیږي، پکښې موجود وي.  څوکۍ ګټلو پورې

. په دې وینا کې باید د یوه معیاري ویناده چې د کاندید لخوا په ډیرو ځایونو کې وړاندې کیږي -د سیاسي مبارزې وینا

 ورڅخه یادوونه وشي.  مبارزې پیغام شامل وي او د وینا په ډیرو برخو کې

رایې ورکوونکي یا نور خلک کوم چې د ټاکنیزې مبارزې لپاره پدې هدف په ګوته شوي وي چې په راتلونکو  -مالتړي

 ټاکنو کې به د کاندید او یا د یو ټاکلي ګوند لپاره رایې ورکړي. 

ندید څخه په رسمي ډول استازیتوب هرهغه شخص چې د کاندید پرځاي خبرې کوي او یا په بله اصطالح د کا -ځاي ناستی

 کوي. 

مختلفو ګوندونو او یا مختلفو کاندیدانو ته د  په یوه او یا څو پرله پسې ټاکنو کې د ټاکنو یوه سیمه چې -څرخیدونکې سیمه

. ځکه چې دا ډول سیمې د مختلفو ګوندونو ترمنځ اوړي راوړي، نو ډیری وخت دا رایې ورکولو تاریخ ولري

ارزه باید ددې ډول خلکو په هڅولو باندې ډیرې منابع ولګوي ترڅو د هغوي مالتړ وګټي. د مهمه ده چې مب

 ئ. هڅونې وړتیا ته مراجعه وکړ

د یوې ټاکنیزې سیمې په مینځ کې هغه انتخاباتي حوزه ده چې په یو او یا څو پرله پسې ټاکنو  -څرخیدونکې انتخاباتي حوزه

. ټاکنیزه مبارزه باید په دې ډول حوزه یدانو ته د رایې ورکولو تاریخ ولريکې مختلفو ګوندونو او یا مختلفو کاند

باندې زیاتې منابع ولګوي ترڅو کاندید د هغوي مالتړ ترالسه کړي او هلته ګټونکی شي. انتخاباتي )ټاکنیزو( 

 ئ. حوزو ته مراجعه وکړ

سي ګوند او یا ایډیالوژۍ پورې تړاؤ هغه رایې ورکوونکي دي چې په یو ځانګړي سیا -څرخیدونکی رایې ورکوونکی

. دې ډول ته د رایې ورکوولو تاریخ ولري او ګوندونو ونلري او په ډیرو یا پرله پسې ټاکنو کې مختلفو کاندیدانو

رایې ورکوونکو ته د هڅونې وړ رایې ورکوونکي وایي او احتمال لري چې د مبارزې د ښه پیغام او یا نورو 

 ئ. هڅونې وړ رایې ورکوونکي ته مراجعه وکړموادو په مټ وهڅول شي. د 

هغه رایې ورکوونکي دې چې د مبارزې په اند هڅول شوي وي او ترډیره بریده ګمان  -په نښه شوي رایې ورکوونکي

 ئ. کیږي چې کاندید ته به بریالیتوب وروبخښي. پیغام او د بریالیتوب پولې ته مراجعه وکړ

ډلو ویشل او دا په ګوته کول چې کومې رایې چې ستاسو ټاکنیزه مبارزه ورباندې  د رایې ورکوونکو په وړو -په نښه کول

د وګړود شمیر سره سم په نښه کولو او په جغرافیایي توګه په ټینګار کوي، کاندید به دبریالیتوب پولې ته ورسوي. 

 ئ. نښه کولو ته مراجعه وکړ
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او یا  وي یوځانګړي کاندید د ټاکلو په موخه رامنځته شوی د دا یا هغه سازمان ته اشاره کوي کوم چې  -ټاکنیزه مبارزه

 هغه ټاکلی وخت ته وایي چې ټاکنې پکښې ترسره کیږي. 

باید یو له دریو مهمو منابعو څخه دی چې هر ټاکنیزه مبازه یې لري، پاتې دوه نورو منابع یې خلک او پیسې دي.  -وخت

ر کې نیسي او باید د هرې کړنې پالن جوړ شي. د نورو معلومه شي چې د مبارزې هره کړنه څومره وخت په ب

دوؤ منابعو په خالف وخت داسې یوه منبع ده چې د هرې مبارزې لپاره یوشان وي مګر ټولې مبارزې وخت په 

 ئ. د ټاکنیزې مبارزې منابعو ته مراجعه وکړسمه توګه نشي کاروالي. 

معلوم کړي چې د مبارزې پیغام او د رایې ورکوونکو سره د  یوه سیاسي نظرپوښتنه ده چې دا -د معلومولو نظرپوښتنې

اړیکو مختلفو الرو چارو ترکومه بریده په هغو رایې ورکوونکو باندې کومو چې تراوسه د رایې ورکولو 

  ئ.لومړنیو او سیاسي نظرپوښتنو ته مراجعه وکړ، څومره اغیز لري. مګر د هڅونې وړ وي پریکړې نه وي کړي

دا د انتخابي حوزې پورې اړوند هغه کسان دي چې په رښتیا سره په ټاکنو کې برخه اخلي او  -ون کوونکيپه ټاکنو کې ګډ

 ق کیدلي شي. دې ته د فیصدي یا حقیقي شمیر اطالرایې ورکوي. 

 هغه اصول چې د رایې ورکوونکو د غوښتنو وړ وي.  -ارزښتونه

اعالنونو )تختو(، زیرپیرانیو، پیالو او داسې ی چې د کاندید نوم په د رایې ورکوونکو سره د اړیکو یو ډول د -د لیدلو وړتیا

نورو شیانو کې خپریږي. د یادونې وړ ده چې دا ډول اعالنات د کاندید دنوم د خپریدو لپاره ډیر ښه دي مګر د 

  .نه ګڼل کیږيرایې ورکوونکو په هڅولو کې ډیر د پام وړ مهم 

پل یو څه وخت د کاندید سره په همکاري کې تیروي بې له دې چې د کوم ډول چې خ کسان د کاندید مالتړ -داوطلب کس

 معاش )تنخوا( غوښتنه وکړي. 

 هغه کس چې په ټاکنیزه مبارزه کې د داوطلب کسانو د ګمارلو او تنظیم دنده په غاړه لري.  -د داوطلب کسانو مشر

او د ندید لپاره رایې ورکړي او په بله کې د بل کاندید دیو کا يکله چې په یوه ټاکنه کې رایې ورکوونک -د رایو څرخیدنه

هغه رایې ورکوونکي چې خپلې رایې اړوي هغه کاندید لپاره رایې ورکړي چې د بل ډول ایډیالوژي لرونکی وي. 

 ئ. د هڅونې وړتیا ته مراجعه وکړهڅونې وړ رایې ورکوونکي په پام کې نیول کیږي. د  د پیغام سره

کله چې رایې ورکوونکي د یوکاندید لپاره رایې ورکړي او د یو داسې کاندید لپاره رایې  -ټوټې کول( د رایو بېلول )ټوټې

. هغه رایې ورکوونکي یوبل ګوند او یا بلې ایډیالوژۍ پورې تړاؤ ولري همدغو ټاکنو کې په ورکړي چې هغه په

دي.  رایې ورکوونکي وړ هڅولود  چې خپلې رایو ته بدلون ورکوي داسې فکر کیږي چې د مبارزې په پیغام سره

 . ئد هڅونې وړتیا ته مراجعه وکړ

کنو د لږ اهمیت او یا لږ شهرت لرونکې ټاکنې معموالً د ډیراهمیت او شهرت لرونکو ټا -د رایې ورکوونکو د ګډون لږوالی

پیژني او د  ن نهپه نسبت لږ رایې ترالسه کوي، ځکه چې رایې ورکوونکي د سیالیو په اړه معلومات نلري، کاندیدا

 هغو کاندیدانو لپاره چې نه یې پیژني رایې ورکول ورته په زړه پورې نه بریښي. 

د راېې ورکوونکو بې میلې په هغو ټاکنو کې چې هغوي ته د اهمیت وړ نه وي او کاندیدان هم  -د رایې ورکوونکو بې میلي

د رایې اهمیت لرونکو ټاکنو کې ډیر وي. لږ  پهد رایې ورکوونکو بې میلي په سیالیو کې نه پکښې پیژني. 

 ئ. و د ګډون لږوالي ته مراجعه وکړورکوونک

وابق چې لږترلږه د یوې سیمې د رایې ورکوونکو نوم او پته پکښې لیکل شوي هغه معلوماتي س -د رایې ورکوونکو دوسیه

د ټلیفون معلومات لکه  سیه کیداي شي د رایې ورکوونکو په اړه نورد رایې ورکوونکو یوه پرمختللې دووي. 

سیاسي ګوندونه کیداي شي چې د شمیرې، عمر، او په تیرو ټاکنو کې د هغوي د ګډون تاریخ هم پکښې شامل وي. 
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په ترالسه کولو سره چې راېې  ددې ډول معلوماتو رایې ورکوونکو دوسیې نورې هم پرمختللې کړي 

لومات چې د رایې ورکوونکو لپاره کوم موضوعات د ي د کاندید څخه څه ډول مالتړ کوي او یا داسې معورکوونک

 اهمیت وړ دي. ددې ډول معلومات یواځینۍ الر داده چې د رایې ورکوونکو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وشي. 

رایې ورکوونکي معموالً هغو موضوعاتو ته پام کوي چې هغوي په مستقیم ډول ورڅخه  -مړیتوبونهد رایې ورکوونکو لو

ډیری وخت هغوي د تګالرې لکه د هغوي دندې او یا د هغوي د ماشومانو لپاره زده کړې.  اغیزمن کیږي

کاندیدان )پالیسي( موضوع ته ډیر اهمیت نه ورکوي ځکه چې هغوي پدې ډول موضوعاتو باندې لږ کنترول لري. 

 وي. د رایې ورکوونکو سره په هغو شیانو خبرې کوي کوم چې د رایې ورکوونکو لپاره د اهمیت وړ 

هرهغه څوک چې په راتلونکو ټاکنو کې د ځانګړې څوکۍ لپاره  د رایې ورکولو وړتیا ولري. ټاکونکو  -رایې ورکوونکي

 ئ. ته مراجعه وکړ

 Appendix B: Campaign) پوښتنې پورې اړوند څیړنې: د ټاکنیزې مبارزې د " ب" ضمیمه

Research Questions) 

کړنالره )استراتیژي( توپه پوهاوي کې مرسته کوي او یوه باوري مبارزې په ځانګړو حاال یو لړ پوښتنې دي چې د مبارزې سره د

په هره مبارزه کې پکار نشي مګر پدغې ټولې لړۍ باندې کار کول کېداي شي تاسو ته ځینې کیداي شي چې هره پوښتنه جوړوي. 

 وي.  يداسې څه په پام کې درولي چې له تاسو څخه پاتې شو

په ځینې مګر د ځینو پوښتنو ځوابونه به یوڅه څیړنې ته اړتیا ولري.  ئپه ځوابونو باندې به تاسو سمدالسه پوه شدځینو پوښتنو 

د  مګر دې ډول کار ته تاسو باید یواځېئ. حاالتو کې ځانګړو پوښتنو ته د ځواب لپاره به تاسو یو ډیر زیرک فکر ته اړتیا ولر

او پوښتنو ته د ځوابونو ویلو لپاره یوه ټاکلې کار دی چې ددغې څیړنې د ترسره کولو تاسو ته پئ. وروستۍ چارې په توګه مخه کړ

 ئ. پوله په ګوته کړ

 د ټاکنو قاعدې  (.   ۵

 د ټاکنو ډول   (الف 

                                    (i    دا څه ډول ټاکنې دي )د مثال په توګه د ګوند لست، یا کاندید، دیوې دندې او که د 

 ډیرو دندو لرونکی دی(؟      

(ii      د ټاکنو د ګټلو لپاره د څه اړتیا ده )د مثال په توګه، یواځې اکثریت او که د اچول 

 شویو رایو اکثریت(؟           

 (iii  ( د مثال په توګه ایا دا د یوې دندې او که د ډیرو د ټاکنو پدغې سیالۍ کې څو څوکۍ موجودې دي

  دندو څوکۍ ده(؟

(iv    او که به د یو کاري ټیم برخه یاست؟ئ آیا تاسو به یواځې سیالۍ ته اودریږ 

(v     د هغې دندې او مسؤلیتونه څه دي؟ئ د کومې څوکۍ لپاره چې تاسو ځان کاندیدو 

 ب( د ټاکنو قانون 

(i    د کاندیدۍ ثبتول 

 ( د کاندیدۍ د ثبتولو وروستۍ نیټه کومه ده؟۵) 

 د ثبتولو لپاره څه ته اړتیا ده؟(. د یو کاندید ۱) 

(ii   د ټاکنیزې مبارزې مالي درکونه 

 (. آیا څه بسپنې شتون لري؟۵) 

 (. د بسپنې د راپور ورکولو لپاره څه اړتیاوې دي؟۱) 
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(. د ټاکنیزې مبارزې د ۲)  مالي درکونو د ثبتولو وروستۍ نیټه څه ده؟

(iii  ټاکنیزه مبارزه ترسره کول 

 د الس رسۍ په اړه کوم قانون دی؟رسنیو ته  .(۵) 

د اواز لرونکي )لوډسپیکر لرونکي( ټرک، پوسټرونو، غټو نښو او د ښودل کیدو نورې (. ۱)

 الرې چارې څه دي؟

(iv   د ټاکنو ورځ 

 (. آیا د ټاکنو د قانوني کیدلو لپاره په ټاکنو کې ګډون کوونکو ته اړتیا ده؟۵) 

 پرانستل کیږي اوڅه وخت بندیږي؟ د رایې ورکولو مرکزونه څه وخت(. ۱) 

 د ټاکنو په ورځ د مبارزې کولو قاعدې څه دي؟(. ۲) 

 (. د رایې ورکولو یو مرکز ته څیرمه د مبارزې کولو، قاعدې څه دي؟۴) 

 د ټاکنو د پرمخ بیولو او د پایلو د قانوني کولو مسؤل څوک دی؟(. ۱) 

 اریخ شته؟(. آیا په سیمه کې د رایې ورکوونکو د درغلیو ت۶) 

 سیمه (. ۱

 الف(  سیمه څرنګه ده؟    

   (i     ؟)د سیمې فزیکي پولي کومې دي )په کلمو کې، سیمه څومره لویوالی لري 

 (ii     د سیمې فزیکي څرنګوالی څه ډول دی )د مثال په توګه آیا سیمه ښهري ده او که 

 کلیواله، هواره ده او که غرنۍ(؟         

 (iii   پیریال پورې اړوند کوم داسې عوامل شتون لري چې په سیمه باندې آیا په چا 

 اغیز ولري؟        

 (iv   د سیمې اقتصادي وضعیت څرنګه دی؟ 

 (v     آیا په دې وروستیو کې اقتصادي وضعیت د ښه والي یا خرابوالي په لور بدلون 

 موندلی او که نه؟        

 (vi    شمیر څرنګه بدلون موندلی دی؟پدې وروستیو کې د سیمې د وګړو 

 (vii  سیستم څه ډول دی؟ )د وړنې راوړنې )ټرانسپورتي 

 (viii د سمې په اړه نور کوم معلومات موجود دي؟ 

 د سیمې سیاسي لید څرنګه دی؟ ( ب

(i     د سیمې سیاستوال څوک دي؟ 

(ii    دی؟ په سیمه کې د کلیوالو ، سیمییزو او یا ملي سیاسي ګوندونو وضعیت څرنګه 

(iii   په سیمه کې مدني مشران رهبران څوک دي؟ 

(iv   په سیمه کې سوداګریز رهبران څوک دي؟ 

(v    په سیمه کې نور څوک د نظر خاوندان بلل کیږي؟ 

 رایې ورکوونکي خپل معلومات له کومه ځایه ترالسه کوي؟ ( ج

(i     د ټولو کلیوالو رسنیو سرچینه چیرې ده؟ 

(ii    سرچینه د چا لخوا کنترولیږي؟ د کلیوالو رسنیو 

(iii    هغه راپورورکوونکي څوک دي کوم چې دغه ټاکنې دکلیوالو رسنیو لپاره 

 ترپوښښ الندې نیسي؟        

(iv    څه وخت دی؟ ونهد خبرونو پروګرام 

 (v     د خبریاالنو لپاره وروستۍ نیټې کومې دي؟ 

 (vi    ګوري؟رسنۍ ټاکنیزې مبارزه ته په کومه سترګه 

 (vii  رسنۍ به ټاکنیزه مبارزه څرنګه ترپوښښ الندې ونیسي؟ 

 (viii  کوم مطبوعات به کاندید ته غوره وي اوکوم به دهغه دسیال لوري ته غوره وي؟ 

(ix   ټاکنیزه مبارزه چیرې خپل تبلیغاتي اعالنات اخیستالي شي؟ 

 (. رایې ورکوونکي۲
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رایې  آیا په سیمه کې یو د ټولو احتماليالف(   ورکوونکو یو دقیق لست موجود دی او څوک یې لري؟

 ؟هڅه داو یا د مالتړ کچه  تحلیلد رایې ورکوونکو  په ګوند کېد مختلفو سیاسي ګوندونو لپاره   (  ب

 د عاید کچې، د زده د وګړو د شمیر سره سم د رایې ورکوونکو جوړښت څه دی ) د مثال په توګه ج(    

 ونه، قومي یا نژادي شالید، مذهبي شالید، عمر، جنس او داسې نور(؟کړې کچې، مسلک        

 )څوک چیرې اوسیږي(؟ د رایې ورکوونکو وګړو جغرافیایي ویش څه دی ( د

 هـ(   د رایې ورکوونکود کوم ګروپ څخه تمه کیږي چې د بل ګروپ په پرتله به رایې ورکړي؟

 په سیمې کې مهم سازمانونه کوم دي؟ ( و

 ه شکل څه دی؟د غبرګون ترټولو عمد ( ز

 خلک چیرې کار کوي؟ ( ح

 خلک چیرې سودا اخلي؟ ( ط

زده کوونکي یا د پارتمانونو استوګن د سیمې په یوې ځانګړې برخې کې آیا د خلکو مهمې ډلې لکه اوچت خلک،  ( ي

  استوګنه خوښوي؟

 ک(  ایا په دې وروستیو کې د وګړو په عمومي جوړښت کې کوم ډول بدلون راغلی دی؟

 (. تیرې ټاکنې۴

 په تیرو ټاکنو کې ددغې څوکۍ لپاره څوک کاندید ؤ؟ف(  ال 

 په تیروخت کې دهمدغې څوکۍ لپاره پایلې څه وې؟ ( ب

 په تیرو ټاکنو کې د خلکو کومې سلنې )فیصدۍ( رایې ورکړې؟ ( ج

 په تیرو ټاکنو کې څومره رایې ورکول شوې وې؟  ( د

 ړتیا وه؟په تیرو ټاکنو کې د همدغې څوکۍ د ګټلو لپاره څومره رایو ته اهـ(   

 د سیمې د نورو څوکیو د ټاکنو پایلې څه دي؟  ( و

 ؟داوسني مالتړسره څه توپیر لري وههمدغوکاندیدانوترالسه کړې  کچه په تیروټاکنوکې کومهدمالتړ  ( ز

 (. راتلونکې ټاکنې۱

 الف( موضوع ګانې  

   (i    رایې ورکوونکو ته کومې کلیوالې موضوعګانې د اهمیت وړ دي؟ 

   (ii   یمییزې او یا ملي موضوع ګانې رایې ورکوونکو ته د اهمیت وړ دي؟کومې س 

   (iii  د رایې ورکوونکو لپاره اصلي هڅونکی فکتور څه دی؟ 

   (iv   څه دی؟ )د رایې ورکونکي وضعیت )موډ 

   (v    رایې ورکوونکي د ګوند د رهبرانو په اړه څه احساس کوي؟ 

   (vi   په اړه څه احساس کوي؟ رایې ورکوونکي د ملي رهبرانو 

 ب( نورې سیالۍ  

   (i      کومې نورۍ سیالۍ به له دغې سیالۍ سره یوځاي ترسره کړي او د هغوي شتون 

  به څه اغیز ولري؟          

   (ii   په سیمه کې به نور څوک د ټاکنیزې مبارزې سازمانونه ولري؟ 

   (iii  شتون لري؟ د نورو مبارزو سره د همغاړیتوب کومې موقع 

 (. زمونږ کاندید۶

 الف( ستاسو د کاندید شالید څه دی؟ 

   (i    ئ.د کاندید ماشومتوب بیان کړ 

   (ii   ئ.د کاندید تعلیمي سویه بیان کړ 

   (iii  بیان کړ )ئ.د کاندید کاري تاریخ )سابقه 

   (iv  ئ. د کاندید خپله کورنۍ تشریح کړ 

   (v    څه رول ولوبوي؟ کورنۍ به په مبارزه کې 

   (vi   آیا کاندید مخکښې ټاکل شوی او یا د عمومي څوکۍ لپاره په ګوته شوی دی؟ 

   (vii  کاندید کومې عمومي بیانې او یا مهمې رایې ترالسه کړي دي؟ 

   (viii ؟)د کاندید په اړه نورو څه ویلي دي )ښه یا بد 
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په خپلو تیرو وعدو آیا کاندید    ix)    ودریدلو ریکارډ لري؟باندې د ا

   (x    خوښ یا شته چې د کاندید څخه  ه داسې ځانګړې ډلهآیا د رایې ورکوونکو کوم 

 او یا ناخوښ وي.            

   (xi   آیا د کاندید د محکمې یا عمومي ریکارډ په اړه نور معلومات موجود دي؟ 

   (xii   ریکارډپه ډاګه کیدلی شي؟ ایې ورکونې ریکارډڅه دی اوایا نوموړیردکاندید د 

   (xiii کاندید په څه دلیل ډیر مشهور دی او کاندید څومره شهرت لري؟ 

   (xiv  د کاندید ترټولو مهمې کړنې څه دي؟ 

   (xv    کله چې کاندید د خلکو څخه لیدنې کوي، آیا هغه د رهبریت وړتیا لري؟ ایا 

 کاندید یو ښه وینا کونکی دی؟            

 (xvi منفي ټکي شته چې مبارزه د هغو په  د هغه په اړه  آیا د کاندید په تیرتاریخ کې 

 وړاندې عمل وکړي او یا سیالې ډلې ورڅخه ګټه پورته کړي؟          

 ب( کاندید او یا ټاکنیزه مبارزه څه منابع په الس کې لري؟ 

   (i    کاندید به د کومو مالي منابعو څخه کار واخلي؟ 

   (ii   کاندید به په باوري ډول د بودیجې په لوړولو کې څومره وخت ولګوي؟ 

   (iii  کاندید د کوم سازمان څخه دی؟ 

   (iv  دغه سازمانونه څه ډول مرسته ورسره کوالي شي؟ 

   (v    کوم سازمانونه او یا د سیاسي کړنو کمیټۍ به د مبارزې سره بسپنه وکړي؟ 

   (vi   لي بسپنه کونکو څخه د پیسو د ترالسه کولو لپاره کومه د ثابت شویو او احتما 

 ترټولو غوره او  د لږ لګښت الره ده؟           

   (vii  آیا د پخوا څخه پیسې شته؟ 

   (viii پیسې به څه وخت ترالسه شي؟ 

   (ix   د مبارزې لپاره د نغدو پیسو جریان څه دی؟ 

   (x    و نوموړې بسپنې به د پیسو په جریان بسپنې به څه وخت راټولې شوې وي ا 

 باندې څه ډول اغیز ولري؟           

 ج( کاندید څه خوښوي او څه نه خوښوي؟ 

 ( موجود )ژوندي( سیاالن۷

 ؟الف( موجود سیاالن څوک دي 

 ( د موجود سیاالنو شالیدونه څه دی؟ب 

   (i    ئ. د سیاالنو علمي سویه واضح کړ 

   (ii   نۍ دندې وښایاست.د سیاالنو پخوا 

   (iii  ئ. د سیاالنو پخوانۍ انتصابي او یا انتخابي دندې په ګوته کړ 

   (iv   د سیاالنو د رایې ورکولو ریکارډ څرنګه دی؟ 

   (v   کومې عمومي بیانې او یا مهمې رایې ترالسه کړي دي؟ سیاالنو 

   (vi    معلومات موجود دي؟آیا د سیاالنو د محکمې یا عمومي ریکارډ په اړه نور 

   (vii   د شالید د کوم منفي ټکي څخه ګټه پورته کیدالي شي؟ سیاالنود 

 سیاالن کومې منابع مبارزې ته راوړي؟ج(  

   (i    د خپلو ټاکنیزو مبارزو بودیجه څه ډول برابره کړي؟سیاالن به 

   (ii   سیاالن نورو کومو منابعو ته الس رسی لري؟ 
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ه جغرافیایي توګه د په نښه پ: " ضمیمهجد "  Appendix C: Geographic کولو میتود
Targetting Methodology) 

ګام کې بیان شول، دغه ضمیمه د هغو دریو ځانګړیتوبونو د اندازه کولو لپاره کوم چې په جغرافیایي ډول  دریملکه چې مخکښې په 

 نښه کول. په نښه کولو کې اړین دی میوتود جوړوي: د رایې ورکوونکو په 

ځکه چې د یوې په رایې کې ګډون د رایې ورکوونکو د هغې سلنې )فیصدي( څخه عبارت دی کوم چې د رایې ورکولو وړتیا ولري. 

ی چې په تیرو ټاکنو کې یې درلود، په عمومي توګه سلوک د هغه انتخاباتي حوزې د سلوک لپاره ستاسو یواځینۍ الرښوونه د هغوي

  :ئشئ د الندې فورمول په مرسته اټکل کوالتاسو په ټاکنو کې ګډون 

 جمع ددوهمو رایو اچول( تقسیم پر )وړ رایې ورکوونکو ضرب پر دوه ټاکنو(  )د لومړیو رایو اچول

 د هغو رایو شمیر چې لومړي تیرو ټاکنو کې اچول شوي وي.  -د لومړیو رایو اچول

 و کې اچول شوي وي.د هغو رایو شمیر چې ددوهمو تیرو ټاکن -د ددوهمو رایو اچول

 په انتخاباتي حوزه کې د وړ رایې ورکوونکو ټول شمېر.  -وړ رایې ورکوونکي

رایې ورکوونکي په ډیر دقت سره په ګوته کوي، په ټاکنو  چې هغه کساندغه فورمول د تیرو دوؤ ټاکنو د ګډون کونکو اوسط دی. 

 کې به د خپلو ګډون کوونکو اوسط لوړ کړي. 

د هغه تیرې ټاکنې چې ورسره پرتله کیږي باید ډون کوونکو برخه اخیستنه د تیرو ټاکنو سره پرتله شي نو باید د ګددې لپاره چې 

 راتلونکو ټاکنو سره د یوشان ځانګړتیاؤ لرونکې وي. 

ګوند او ځانګړي  هغهټاکنو کې د هرډول د تل لپاره په سلنه )فیصدي( ده چې  هغه د یوې انتخاباتي حوزې د رایې ورکوونکو کړنې

په هغو سیمو کې چې ځواکمن ګوندي تړون شتون کوم چې د ستاسو د کاندید په څیر ورته موخې ولري.  یا کاندید لپاره رایه ورکوي

د ټولو ترالسه شویو رایو اوسط  د دوه یا ډیرو ټاکنو په مهال د یوه ګوند د ټولو کاندیدانو په واسطه  ، کړنې په دې معني دي چېولري

 فورمول څخه باید کار واخیستل شي: تعریف شي نو د الندې  "کړنې". دې لپاره چې ته وکتل شي

ورسره د والیت د والي د   ۹۶کاندیدورسره د دموکراتیک ګوند د جمهوري ریاست  ۹۱کاندید  ګوند پارلماني)د دموکراتیک 

 پر څلورو ټاکنو.  ( تقسیم۹۷ورسره د دموکراتیک ګوند د ښاروالۍ کاندید  ۹۷دموکراتیک ګوند کاندید 

 ۵۹۹۱کاندید په همدغې حوزې کې په کال یو هغه سلنه چې د دموکرات ګوند پارلماني = درا۹۱د دموکراتیک ګوند پارلماني کاندید

 کې ترالسه کړې وه. 

حوزې  = درایو هغه سلنه چې د دموکرات ګوند د جمهوري ریاست کاندید په همدغې۹۶د دموکراتیک ګوند د جمهوري ریاست کاندید

 کې ترالسه کړې وه. ۵۹۹۶کې په کال 

= درایو هغه سلنه چې د دموکرات ګوند د والي د څوکۍ کاندید په همدغې حوزې کې ۹۷د والیت د والي د دموکراتیک ګوند کاندید 

 کې ترالسه کړې وه. ۵۹۹۷په کال 

ښاروالۍ کاندید په همدغې حوزې کې په کال درایو هغه سلنه چې د دموکرات ګوند د = ۹۷د دموکراتیک ګوند د ښاروالۍ کاندید 

 کې ترالسه کړې وه.  ۵۹۹۷

ړنو فورمولونه معموالً د څلورو کاندیدانو د کړنو اوسط په څلورو مختلفو ټاکنو کې ښیي. د کدغه فورمول په انتخاباتي حوزه کې 

 وستیو ټاکنو ته به ډیر ارزښت ورکړي. پیچلي وي، مګر بیاهم هغه کسان چې په دقیق ډول د په ګوته کولو عمل ترسره کوي، ور

تعریف به یوڅه ستونزمن وي. کیداي شي چې  "کړنو"جوته ده چې په کومو سیمو کې چې ګوندي تړون نسبتاً لږ وي، نو د 

 یوفورمول په الندې ډول وي: 

ره د والیت د والي د ورس  ۹۶ورسره د دموکراتیک ګوند د جمهوري ریاست کاندید ۹۱)د دموکراتیک ګوند پارلماني کاندید 

 ( تقسیم پر څلورو ټاکنو۹۷ورسره د دموکراتیک ګوند د ښاروالۍ کاندید  ۹۷دموکراتیک ګوند کاندید 

تمایل ولري، په دغه  "دموکراتیک" ورته پارلماني کاندید لخوا چې رایو هغه سلنه چې د= د۹۱د دموکراتیک ګوند پارلماني کاندید

 شوي وي. کې ترالسه  ۵۹۹۱حوزه کې په کال 
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تمایل  "دموکراتیک"سلنه چې د جمهوري ریاست کاندید چې  درایو هغه = ۹۶د دموکراتیک ګوند د جمهوري ریاست کاندید

 وي. کړيکې ترالسه  ۵۹۹۶ولري، په دغه حوزه کې په کال 

تمایل ولري، په دغه  "تیکدموکرا"درایو هغه سلنه چې د والیت د څوکۍ کاندید چې  =۹۷د والیت د والي د دموکراتیک ګوند کاندید 

 وي.  کړيکې ترالسه  ۵۹۹۷حوزه کې په کال 

تمایل ولري، په دغه  "دموکراتیک"درایو هغه سلنه چې د ښاروال د څوکۍ کاندید چې  =۹۷د دموکراتیک ګوند د ښاروالۍ کاندید 

 وي. کړېکې ترالسه  ۵۹۹۷حوزه کې په کال 

مایل لرونکو د رایو اوسط دی. کیداي شي چې ددې څرګندول یو څه ستونزمن وي دغه فورمول په څلورو ټاکنو کې د دموکراتیک ت

 چې کوم ګوندونه او کوم کاندیدان د دموکراتیک تمایل څخه ښه استازیتوب کوالي شي. 

ې رایې په ثابت ډول رایې نه ورکوي، ځکه چې یا خپلد رایې ورکوونکو هغه سلنه ده چې په یوه انتخاباتي حوزه کې د هڅونې وړتیا 

اړوي )د دوؤ یا څو په بیالبیلو برخو ویشي )په همدغو ټاکنو کې د مختلف میالن لرونکو کاندیدانو ته رایې ورکول( او یا خو یې 

د رایو "په عمومي توګه داسې په پام کې نیول کیږي چې ورکول(. کاندیدانو ته رایې تمایل لرونکو ټاکنو په مهال د مختلفو 

 باید د ټاکنیزې مبارزې په هڅو سره وهڅول شي.  "اړونکيد رایو "او  "ویشونکي

د انتخاباتي کیداي شي د هڅونې د وړتیا د اندازه کولو لپاره یوه ټاکنیزه مبارزه د الندې فورمول څخه کار واخلي. دغه فورمول 

رایې  "او  ترمنځ(  کال د جمهوري ریاست د سیالیو ۵۹۹۶کال د پارلماني سیالیو او د  ۵۹۹۱)د  "رایې اړونکي "حوزې 

 سره پرتله کوي. کال د والي او ښاروال د سیالیو ترمنځ(، ۵۹۹۷د ) "ویشونکي

کال د والي  ۹۷د د جمهوري ریاست دموکراتیکې سیالۍ( جمع )کال  ۹۶کال پارلماني دموکراتیکې سیالۍ منفي د  ۹۱)د [

 یم پر دوه ټاکنو. تقس] (کال د ښاروال دموکراتیکې سیالۍ ۹۷دموکراتیکې سیالۍ منفي د 

پارلماني کاندید ترالسه کړې  "دموکراتیک ګوند"کې د  ۵۹۹۱کال پارلماني دموکراتیکې سیالۍ= د هغو رایو شمیر چې په کال  ۹۱د 

 وې. 

جمهوري  "دموکراتیک ګوند"کال په ټاکنو کې د  ۵۹۹۶د هغو رایو شمیر چې د کال د جمهوري ریاست دموکراتیکې سیالۍ=  ۹۶د 

 اندید ترالسه کړې وې.ریاست ک

د والي د څوکۍ کاندید  "دموکراتیک ګوند"کال په ټاکنو کې د  ۵۹۹۷کال د والي دموکراتیکې سیالۍ= د هغو رایو شمیر چې د  ۹۷د 

 ترالسه کړې وې. 

ال د څوکۍ د ښارو "دموکراتیک ګوند"کال په ټاکنو کې د  ۵۹۹۷د هغو رایو شمیر چې د کال د ښاروال دموکراتیکې سیالۍ=  ۹۷د 

 کاندید ترالسه کړې وې.

 . ئد منفي کولو د نتایجو لپاره د مطلق مقدارونه څخه کار واخلیادښت: 

 یوځل بیا په هغو سیمو کې چې د ګوند تړون لږ ځواکمن وي، د هڅونې د وړتیا په ګوته کولو به یوڅه ستونزمن وي. 

 کیداي شي چې یواحتمالي فورمول په الندې ډول وي: 

کال د والي  ۹۷کال د جمهوري ریاست دموکراتیکې سیالۍ( جمع )د  ۹۶ال پارلماني دموکراتیکې سیالۍ منفي د ک ۹۱)د [

 تقسیم پر دوه ټاکنو.] کال د ښاروال دموکراتیکې سیالۍ( ۹۷دموکراتیکې سیالۍ منفي د 

تمایل ولري، په  "دموکراتیک"دید لخوا چې کال د دموکراتیک ګوند پارلماني کاندید= درایو هغه شمیر چې د ورته پارلماني کان ۹۱د 

 کې ترالسه شوي وي. ۵۹۹۱دغه حوزه کې په کال 

کال د دموکراتیک ګوند د جمهوري ریاست کاندید= درایو هغه شمیر چې د ورته جمهوري ریاست کاندید لخوا چې  ۹۶د 

 کې ترالسه شوي وي. ۵۹۹۶تمایل ولري، په دغه حوزه کې په کال  "دموکراتیک"
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هغه شمیر چې د ورته د والي د څوکۍ کاندید لخوا چې  کال د دموکراتیک ګوند د د والي د څوکۍ کاندید= درایو  ۹۷د 

 کې ترالسه شوي وي. ۵۹۹۷تمایل ولري، په دغه حوزه کې په کال  "دموکراتیک"

څوکۍ کاندید لخوا چې  کال د دموکراتیک ګوند د د والي د ښاروال کاندید= درایو هغه شمیر چې د ورته د ښاروال د ۹۷د 

 کې ترالسه شوي وي. ۵۹۹۷تمایل ولري، په دغه حوزه کې په کال  "دموکراتیک"

کال د جمهوري  ۵۹۹۶کال د پارلماني سیالیو او د  ۵۹۹۱)د  "رایې اړونکو "د د انتخاباتي حوزې په څلورو ټاکنو کې دغه فورمول 

کیداي شي اوسط په ګوتو کوي.  ترمنځکال د والي او ښاروال د سیالیو(،  ۵۹۹۷)د  "رایې ویشونکو "او  ریاست د سیالیو ترمنځ( 

 چې ددې څرګندول یو څه ستونزمن وي چې کوم ګوندونه او کوم کاندیدان د دموکراتیک تمایل څخه ښه استازیتوب کوالي شي. 

 Appendix D: Issues Related to) لېئمسپه سیاسي نظرسنجونې پورې اړوند : " ضمیمهدد " 

Politicial Polling) 

 د نظرسنجونې موخې: 

 د سیاسي مبارزې لپاره استراتیژیک معلومات ..۵

د سیاسي مبارزې په مهال  ترڅود نظرسنجونې اصلي موخه تاسو ته د استراتیژیک پالن جوړونې په اړه معلومات ورکول دي 

چې په نفوس پورې کوم اړوند خلک د ئ څو وپوهیږترئ تاسو باید نظرسنجونه ددې لپاره هم ترسره کړئ. ورڅخه ګټه پورته کړ

یږي. د نظر نظرسنجونې ترسره کول یواځې ددې لپاره چې د خلکو ستاسو د مالتړو څخه دي او د ستاسو د پیغام په واسطه هڅول ک

هره نظرسنجونه د  مبارزه بایداوسنی موقف په ډاګه کړي، یو بې فایدې کار او د خپلو ارزښتناکو منابعو د ضایع کولو سبب ګرځي. 

 یوځانګړي هدف پربنسټ ترسره کړي او د نظرسنجونې په مهال د هرې پوښتنې د مطرح کولو لپاره باید ځانګړی دلیل ولري. 

 ئکشف کړد رایې ورکوونکو وضعیت او اندیښنې  ..۱

چې د رایې ئ ه په اړه خبرې وکړیوه سیاسي مبارزه د رایې ورکوونکو په اړه وي. نو ددې لپاره چې په زړه پورې وي باید دهغه څ

اندیښنو د اندازه کولو نظر سنجونه د رایې ورکوونکو د وضعیت او ولري. تړاؤ  ورسره عالقه وي او له هغوي سره  ورکوونکو

 غوره الر ده. لپاره یوه 

 په رایې ورکوونکو باندې اغېز لري  کشف کوم چې د هغو مسألو  ..۲

و لپاره محدودو منابعو ته مګر د رایې ورکوونکو د لیدبارزې په اصلي مسألو باندې پوهیږي. اوسنۍ سیاسي مهرسیاسي لوبغاړی د 

په کتو، ټاکنیزه مبارزه باید د رایې ورکوونکو په لوموړیتوبونه باندې په ځانګړې توګه په فرعي مجموعو کې د نوموړو لومړیتوبونو 

ې د ټاکنیزې مبارزې سره د هغوي په پیغام باندې په ټینګار او د ي چد څرنګوالي توپیرونو باندې وپوهیږي. نظرسنجونه کوالي ش

 منابعو څخه د ښې ګټې پورته کولو په اړه، مرسته وکړي.

 د کاندید د موقف )موضع( کشف  ..۴

رایې ورکوونکي پدې پوهیږي چې هر کاندید خپل قوي او ضعیفه اړخونه لري. د مثال په توګه هغه کاندید چې د فساد سره په 

ټاکنیزه مبارزه کوالي  اقتصادي چارو او یا بهرنۍ تګالره کې ضعیفه ترسترګو کیږي.مبارزې کې ځواکمن وي په عین وخت کې 

او دا معلومه کړي چې د خپلې  په کوم ځاي کې یې ځاي نیولی ذهنکړي چې د خلکو د  هشي چې د نظرسنجونې څخه دا معلوم

 کړي. مبارزې په کومو مسألو باندې باید ټینګار و

 د پیغامونو ازمایښت ..۱

، مخکې له دې په موخه په کار واچويد معلومولو ټاکنیزه مبارزه کوالي شي چې نظر سنجونه د ګڼ شمیر پیغامونو د اغیزمنتوب 

چې د هغو پیغامونو اغیزمنتوب  ئچې خلکو ته د نوموړو پیغامونو په رسولو باندې منابع ولګوي. له دې سره سره تاسو کوالي ش

پیغامونو په وړاندې بهترین دفاعي  نوموړووکاروي او د  کوم به چې ستاسو سیالې ډلې د ستاسو د پیغام په وړاندې ئ علوم کړم

 ئ. پیغامونه جوړ کړ

 د حاالتو تعقیب ..۶
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غوي د آیا هرکوونکو په زړونو کې څخه تیریږي: چې د رایې و  ئ د مبارزو دجریان سره په یووخت کې تاسو باید پدې هم پوي ش

کوالي شي چې د ټاکنیزې مبارزې  "تعقیبي نظرسنجي"کاندید پیغامونو ته غوږ نیسي او که د سیاالنو پیغامونو ته؟ د وړوکې پیمانې 

 معلومات په ګوته کړي. په مهال دغه 

 د پوښتنو ډولونه 
  (Screening Questions) چاڼیزې )تصفیوي( پوښتنې  ..۱

د ټاکنو د کړنالرې تنظیمول دي، نو تاسو باید د هغو کسانو سره د خبرو کولو عالقه مند لکه څرنګه چې د نظرسنجونې موخه 

سیاسي نظرسنجونه په یو لړ چاڼیزو پوښتنو سره پیلیږي ترڅو په ګوته کړي چې څوک به په کوم چې رښتیا رایې ورکوي.  ئواوس

 ډیر احتمال سره رایې ورکړي.

 د مطلوبیت په اړه پوښتنې ..۲ 

مبارزه باید تشخیص کړي چې د رایې ورکوونکو لپاره کوم سیاسي ګوندونه، رهبران او مؤسسې مطلوب یا غیرمطلوب دي. ټاکنیزه 

او دا ومني چې هغه هیڅ نوم نه پیژني یا هیڅ نظر نلري، ډیری وخت  رایې ورکوونکی باید دې ته وهڅول شي چې رښتونی واوسي

 ارول کیږي. نوم کرول" ت"کنجعلي د نوموړي هدف لپاره یو 

 د عمومي سیاسي چاپیریال په اړه پوښتنې ..۳

آیا تاسو د تیرو څو کلونو په یا " "اد چارې سمې پرمخ ځي او که غلطې؟آیا هیو"احتمال لري چې په دغو پوښتنو کې دا شامل وي: 

مي وضعې او حالت معلومول ددې ډول پوښتنو هدف د رایې ورکوونکو د عمو "شوي یاست؟ نا آرامهپرتله ارامه شوي یاست او که 

 دي. 

 د مسألې د اهمیت او موقف معلومولو په اړه پوښتنې ..۴

دغه پوښتنې د رایې ورکوونکو څخه غواړي چې هغه سیاسي مسألې چې باید تربحث الندې ونیول شي، لومړیتوب ورکړي او د 

یې ورکوونکو څخه غوښتل کیږي چې هرې مسألې په یو متغیر د رانوموړو مسألو په اړه د سیاسي ګوندونو کړنې کړنې وارزوي. 

. په یوبل وټاکي ېانداز "ډیرمهم نه"او یا" یوڅه مهم" ،"ډیرمهم" ،"ډیرزیات مهم")جرم، انفالسیون، بې کاري او داسې نور( ته د 

 متغیر کې د رایې ورکوونکو څخه غوښتل کیږي چې مسألو د یو وړوکي لست لومړیتوب په ګوته کړي. 

 د کیفیت او موقف معلومولو پوښتنې د رهبرۍ ..۵

ددې ډول دا پوښتنې د رایې ورکوونکو څخه غواړي چې هغه ځانګړیتوبونه په ګوته کړي چې د خپلو رهبرانو څخه یې هیله لري. 

د لوړو " ،"قوي"  داسې دي: یت پورې اړوند پوښتنو په څیر دی، چې ځاي ناستې کلمې یېپوښتنو کلماتي جوړښت د مسألې د اهم

 . "خلک پیژني څیرما په ز" ،"ده کړو لرونکیز

 د اس د ځغاستې د سیالۍ پوښتنې ..۶

 Ivan)آیوانوف که چیرې د ټاکنو سیالۍ نن ترسره شوې واي نو آیا تاسو به"د آس د ځغاستې د سیالۍ پوستنې پوره اشنا دي: 

Ivanov) ی ارباتوفګسر  ته رایې ورکوله او که(Sergie Arbatov) ګه چې دا ډول پوښتنې د پرمختګ د تعقیب لکه څرن "ته؟

په امریکې کې ددې ډول پوښتنو څخه دي.  ېدي مګر په یوه معنی د نظرسنجونې له اړخه ترټولو د کم اهمیت لرونک ېلپاره مهم

 هدف د بسپنو راټول او یا رسنیو کنترول دی نه د سیاسي کړنالرې بنسټ. ځکه چې کیداي شي د رایې ورکوونکو ډیر لږ شمېر

کیداي شي چې په ګوندونو یا کاندیدانو پورې تړاؤ ولري. د کاندیدانو لپاره ډیرې اغیزمنې پوښتنې دادي چې رایې ورکوونکي به د 

XXX په همدې توګه احتمالي مالتړي د نفوس پورې اړوندو ډلو څخه په   ;د راېو ورکول په پام کې ونیسي به کاندید یا ګوند لپاره

 ګوته کیداي شي. 

 د پیغام د ازمایښت پوښتنې  ..۷

د څرنګوالي لرونکی وي، تاسو  Xکه چیرې یوکاندید د "کیداي شي چې د پیغام د ازمایښت په پوښتنو کې دا ډول پوښتنې شاملې وي: 

ي د ودا څرګنده ده چې هدف د دواړو خواؤ او د هغ" او که په لږ احتمال سره؟ئ به په ډیر احتمال سره نوموړي کاندید ته رایې ورکړ

   .کړل شياغیز په ګوته  احتمالي ترڅو یې سیال لوري د پیغامونو ازمویل دي

 د ګوند یا کاندید د نوم په اړه بحث وپوښل شي. ډیری وخت دا پوښتنې په ناپیلې توګه سره څرګندیږي چې 

 د دوه اړخیزو مسألو پوښتنې ..۸
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ه وروسته له هغه چې دواړو خواؤ ورباندې بحث شوی وي، اړ ددې پوښتنو هدف دادی چې رایې ورکوونکي به د یوې مسألې په 

، مګر مخالف لوري یې Xد یو ځانګړي وړاندیز طرفداران وایي چې "څه فکر کوي. کیداي شي چې نمونه یي پوښتنې یې داس وي: 

خالف یاست او یا که په . آیا تاسو د نوموړي وړاندیز سره په کلکه موافق یاست، په نرمه موافق یاست، په نرمه ورسره مYوایي چې 

 "ټینګه ورسره مخالف یاست؟

 د وګړو په شمیر پورې اړوند پوښتنې ..۹

)عمر، د عاید کچه، د زده د نظرپوښتنې په وروستیو کې د رایې ورکوونکو څخه معموالً یو لړ د وګړو په شمیر پورې اړوند پوښتنې 

دا د وګړو د شمیر پورې اړوند مجموعو ترمنځ توپیر ګوته کړي. کړې کچه او داسې نور(کیږي، داددې لپاره چې د خلکو د فرعي 

همدارنګه هغو ډلو لپاره ډیر مهم دی کوم چې ستاسو مالتړ کوي، د مالتړ پریکړه یې نه وي کړي او یا ستاسو د مخالفو مالتړ کوي. 

 ې اړوندو ډلو لپاره کار کوي. دا دهغو پیغامونو او مسألو د په ګوته کولو لپاره اصلي ټکی دی کوم چې وګړو د شمیر پور

 د نظرسنجونو په جوړښت او کارولو کې عمومي تیروتنې: 
 د نمونو ناسم جوړښت ..۵

د نظرپوښتنې لپاره د نمونو ټاکل باید په پوره ډول تصادفي وي او هغه وګړي باید پکښې ترپوښښ الندې راوستل شي کوم به چې 

ایي ډلو ډیر زیات او یا ناکافي ځواب ورکوونکي به د وګړو په اړه سم او کره رایې ورکړي. د یو جنس، عمر عاید، یا جغرافی

 ددې لپاره چې یواځې احتمالي رایې ورکوونکي ځواب ووایي، چاڼ ډیر اړین دی. معلومات ورنکړي. 

 د توپیر )تعصب( څخه ډکې پوښتنې  ..۱

ناپیلې او بې طرفه طرحه شي. د کبله باید ټولې پوښتنې  نو له همدېد نظرپوښتنې هدف، ګوند ته د دقیقو معلوماتو ورکول دي.  

آیا تاسو د "بېلګې په توګه تاسو به هیڅکله سم معلومات ترالسه نکړی که چېرې د خلکو څخه د چیچنیا په اړه داس وپوښتی: 

ې چې د روسې د فدرایسیون ترهګرو په وړاندآیا تاسو د چیچنیا د " یا  "روسیې په چیچنیا باندې په بې رحمانه یرغل موافق یاست؟

  "د نظامي اقدام مخالف یاست؟ هڅې کوي،څخه د ناقانونه بیلیدو 

 په یووخت کې دوه پوښتنې کول ..۲

آیا  "ئ: د مثال په توګه که چیرې تاسو داسې پوښتنه  وکړپه یووخت کې د دوؤ پوښتنو کول به تاسو ته ګډوډونکي ځوابونه درکړي. 

 "وړاندې چې د روسې د فدرایسیون څخه د ناقانونه بیلیدو هڅې کوي، د نظامي اقدام مخالف یاست؟ تاسو د چیچنیا د ترهګرو په

د هغوي په خپل نظر څرګند کړي او که چې د چیچنیا د بیلتون غوښتونکو ډلو د قانونیتوب په اړه ځواب ورکوونکي نه پوهیږي 

 وړاندې د زور څخه کار اخیستلو ته حقانیت ورکړي؟

 ه )پټې( پوښتنېمحرمان  ..۴

کله چې سیاستواالن ورباندې ښه پوهیږي مګر عادي خلک ورباندې نه پوهیږي. ناقصې نظرپوښتنې دداسې پوښتنو لرونکي دي چې 

د بېلګې په توګه ډیر کم ځواب ورکونکی په په یوه پوښتنه باندې ونه پوهیږي، نشي کوالي چې پوښتنې ته صحیح ځواب ورکړي. 

په آروپا کې د قراردادي ځواکونو معاهده کیدلی شي چې آیا د ستاسو په اند "ول پوښتنو باندې پوهیږي: رایې ورکونکي په دې ډ

(Conventional Forces in Europe) کیداي شي چې نظر ولری مګر په دې ډول  "د چیچنیا په شخړه باندې پلي کړل شي؟

څخه کولو د روسې د فدراسیون په پولو باندې د جګړې  پراساسستاسو په اند آیا روسیه باید د نړیوالو معاهداتو : "پوښتنو کې

 "اودرول شي؟

 ډیرې عمومي پوښتنې ..۱

هرڅوک په دې پوهیږي چې په هره سیاسي مبارزه کې اقتصاد ډیر مهم دی. مګر د اقتصاد په اړه کوم شیان ډیر مهم دي؟ په 

 ي. نظرپوښتنو کې پوښتنې باید د هغو مسألو په اړه وي چې اهمیت ولر

 د آس د ځغاست د سیالیو په پوښتنو باندې د اندازې څخه زیات باور لرل ..۶

د آس د ځغاست د سیالیو پوښتنې یواځې د ټاکنو په ورځ باندې اهمیت لري. یو ګوند باید د نظرپوښتنې په قوي پایلو باندې د حد څخه 

خفه نشي. مګر ګوند باید د نظرپوښتنې څخه د راتلونکې  زیات باوري شي او همدارنګه باید د نظرپوښتنې په ضعیفو پایلو باندې

 کړنالرې په ټاکلو کې کار واخلي. 

 د راېې ورکوونکو د برخو د په ګوته کولو لپاره د اطالعاتو د متقاطع جدول څخه په کار اخیستلو کې پاتې راتلل ..۷
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ته یوډول ځوابونه ورنکړي. ګوند باید د نظرپوښتنو به پوښتنو  ټول رایې ورکوونکي یوشان ندي او د یوشان پیغامونو په واسطه 

 او دهرې فرعي ډلې لپاره پیغامونو جوړ کړي.  څخه د رایې ورکوونکو د فرعي ډلو ترمنځ د توپیر په پیداکولو کې کار واخلي

 Appendix E: Drawing Contrast) د خپلو سیاالنو سره د توپیر رامنځته کول"هـ" ضمیمه: د 

with Your Opponents) 

ړو پرمخ کې پرتې ترټولو سترې ستونزې د رایې ورکوونکو په ذهنونو کې دخپلو سیالو سره د توپیر لوبغا يد کاندیدانو او سیاسِ 

. پروګرامونه او حزبي پیغامونه نرم او عمومي وي، له همدې کبله رایې ورکوونکي پدې نشي پوهیدالي چې ولې یو پیداکول دي

 بهتر دی، په پایله کې رایې ورکوونکي بدګماني کوي او د ولسواکۍ ټاکنې بې معنې ګڼي.  کاندید یا ګوند د بل څخه

ډیر څرګند توپیر وړاندې  سرهد خپلې ټاکنیزې مبارزې د پیغام په جوړولو کې تاسو باید خپلو رایې ورکوونکو ته د خپلو سیاالنو 

ډول دلیل ونه لري چې د ستاسو د سیال پرځاي تاسو ته  نو ستاسو مخاطب رایې ورکونکي به هیڅئ که چیرې داسې ونکړئ. کړ

نو باید الندې طریقه په پام کې ئ چې تاسو د خپلو سیالو څخه دا ډول توپیر لرئ رایې درکړي. ددې لپاره چې تاسو ډاډ ترالسه کړ

 ئ: ولر

کیداي ئ. یم چې باید په پام کې یې ولر، زه غواړم تاسو ته یوڅه ووائکله چې تاسو د ټاکنو په ورځ د رایو د صندوقونو په لور ځ"

او یا زما سیال ته ئ ې راکړکاندید یم رای XXXماته چې د ئ ، تاسو کوالي ششي چې زما او زما د سیال ترمنځ توپیر روښانه نه وي

کنې یې ږه اړتیا لري. دا هغه څه دي چې دا ټولټاته ل YYYته ډیر او  XXXزمونږ هیواد ئ. ې ورکړکاندید دی رای YYYچې د 

  "ئ.غواړ مدارنګه دا هغه څه دي چې تاسو ورباندې پریکړه کولټاکي او ه

 په اړه د پلټنه په اړه الندې ټکي په پام کې ونیسي:   YYYاو د  XXXد 

  او د خپل سیال سره په پوره ډول توپیر پکښې ئ ارزښتونه: هغه څه دی چې تاسو یې مالتړ کو    ..۵

 ؟ئلر         

 چې د هغه څه سره چې ستاسو سیال یې ترسره کوي ئ رې )پالیسي(: تاسو به څه ترسره کړتګال    ..۱ 

 پوره توپیر ولري؟              

څومره         د نوموړې څوکۍ په پرمخ بیولو کې تجربه: د ستاسو او د ستاسو د سیال تعلیمي او کاري تجربه به    ..۲

تجربه د توپیر حاالتو کې  رې ډیرې سره نژدې وي، پدې ډولاغېز ولري؟ ډیری وخت چې ارزښتونه او تګال

کوم کاندید کوالي شي چې وعده  شوي ارزښتونه او تګالرې په ښه توګه  –وستلو ترټولو غوره الر بلل کیږي را

 السته راوړي؟

ئ. خپل پیغامونه جوړ کړد پورتنیو عنوانونو د هر ځانګړیتوب الندې، تاسو باید د خپلو سیاالنو سره د توپیر د لیکلو لپاره 

 ددې کار د ترسره کولو نمونې په الندې ډول دي: 

 

 

XXX  په مقابل د YYY  

   ارزښتونه

  رکود، اوسنی وضعیت، په مقابل د  مثبت بدلون یا ثبات، باوریتوب

 یا

  بې ثباتي، بې باوریتوب

 عادي

 یا

  زړور، ځواکمن

 بېلوالی، تندالریتوب، سختوالی په مقابل د

 یا

  آرام، دخطر نه غوښتونکی

 وطنپالي

 یا

  عمومي حس

  وطنپالي نه لرونکی په مقابل د

 یا

  ملتپال توندالریتوب
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Pragmatic, compromising  

 یا

Idealistic  

 طرفدار، روغه جوړه نه کوونکی په مقابل د

 یا

  "خیانت کار"

 د عامو خلکو طرفدار

 یا

  پرپوهې والړ

ارد روڼاندو طرفد په مقابل د   

 یا

  دنظر د خاوندانو پرضد

 د ښې راتلونکې په هیله

  یا

  واقعیت غوښتونکی

 د بدې راتلونکې په هیله په مقابل د

 یا

  خوب لیدونکی

 رښتونی، د باور وړ

 یا

 واقعیت غوښتونکی، د جهاني شهرت لرونکی

 په مقابل د
 فاسد، د اعتماد وړ نه،

 یا 

 (babe-in-the-woods)و خام"ا ېساده لوح،"بی تجرب

 تګالرې )پالیسي(
 په مقابل د

 

 لومړی ستاسو سیمه خوندي ساتي

 یا

 هغه سیاستواالن چې د ملت په فکر کې وي

 په مقابل د
 د مسکو سره خیانت کوي،

 یا

 لنډ فکری، لنډ نظری

 د حریصو سوداګرو مخالف

 یا

 د سوادګری طرفدار، د ودې طرفدار

 په مقابل د
 د ځواکمنو په جیب کې

 یا

 د څخه ډیر مقررات، د ودې مخالفد ح

 ټولنیز حمایت 

 یا

 د فردي مسؤلیت لپاره

 په مقابل د
 بې احساسه، بې رحم

 یا

 د مخدره توکو د واکمنۍ څخه مالتړ

 فردي فکر کوونکی

 یا

"د ډلې د باور وړ لوبغاړی"  

 په مقابل د
 د ګوند د رهبر الس پوستی

 یا

 خپل سری ازاد، بې مسؤلیته شخص

عمومي پانګې اچونې غوښتونکید مسؤالنه   

 یا

 خصوصي اقدام

 

 په مقابل د

 د کارخانو د زوال اجازه ورکول

 یا

 د دولتي بې ځایه لګونکو تصدیو غوښتونکی

 د چټکې او وړ خصوصي سازۍ غوښتونکی

 یا 

 د شتمنیو په ویش کې د عدالت غوښتونکی

 په مقابل د
 تونکیځواکمنو او فاسدانو ته د ملي منابعو د ورکولو غوښ

 تجربه
 په مقابل د

 

 ځوان، خوځنده

 یا

 هوښیار، د تجربې خاوند

 په مقابل د
 د ډیر عمر لرونکی، په تیروخت والړ

 یا

 ساده، بې تجربې

 د چارو د ترسره کولو وړتیا لرل

 یا 

 خپلواک، بشپړتیا

 په مقابل د
 ضعیف، غیرجدي

 یا

 د فساد د مافیا سره اړیکې لرل

پوه د لوړو زده کړو لرونکی،  

 یا

 د عادي وګړو درک

 په مقابل د
 د بې اغیز شالید لرونکی

 یا

 د لوړ فکر خاوند روښان فکر، بې اړېکې

 ډیره حکومتي تجربه

 یا

 د واقعي نړۍ تجربه

 په مقابل د
 نه ازمایښت شوی کس

 یا

 په مسکو کې د ستونزې یوه برخه

 په سوداګري باندې پوهیږي

 یا

 په پیسو باندې نه فاسدیږي

ابل دپه مق  
 په تېر نظام کې ښکېل

 یا

 نوی روسی، د پیسو مفسد



 

 

 Appendix F: Aample Campaign) ضمیمه: د مبارزې نمونه یي فورمې "و"د  

Forms) 

، تاسو د دقیق ریکارډ د ساتلونو باید  کیدو په لور روانه دهپیچلې د لکه څرنګه چې ټاکنیزه مبارزه نوره هم 

 ،لپاره شیانو سره معامله کولو لکه بلن لیکونو او د مبارزې سره همغاړیتوبروښانه الرښونو او ګڼ شمیر 

او د خپلې ټاکنیزې مبارزه په مهال یې ئ . تاسو باید الندې فورمې ته بیاکتنه وکړئطرزالعمل او اصول جوړ کړ

 . ئپه پام کې ونیس

 د داوطلب نمونه یي کارډ یا د ډیټابیس فورمه
:   درایې ورکونکي نوم ________________________________________________________

              

_____________________________________________________________ :                پته 

    

:            حوزه _____________________________________________________________

      

____________________________________________________________ :   د ټیلیفون شمیره

    

:                 ګوندي تړاؤ _____________________________________________________  

 

  : د مبارزو څخه په الندې چارو کې مالتړ وکړي                                                 :اړتیاوې

 

 يداوطلب                                           معلومات   الډیر 

 د رایو د ترالسه کولو لپاره فعالیت                      په غیابي ډول د رایې د پاڼې لیږل 

 هڅه د رایو د صندوقونو په لور د رایې ورکوونکو په بیولو کې                          د رایو د صندوقونو په لور تلل 

 مرسته کول                            د ټاکنو په ورځ د ماشوم پالنه 

 ي اړېکېیلیفونټ                                                                  

: اضافي معلومات

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 د مشر )مدیر( الرښوونېته د ټلیفون مرکز 
 مسؤل یاست. مرکز د عمومي ګټو اړوند چارو او دد ټیلیفون د مرکز د مشر په توګه به تاسو د ټولو ټیلیفوني اړیکو 

د ټیلیفون د مرکز تنظیمونکی به تاسو ته  .ئتاسو به د ټاکلې سیمې د رایې ورکوونکو د لستونو سره سم اړېکې نیس

 د ټیلیفون د شمیرو لست برابر کړي.

 

 تاسو به د ټیلیفوني اړیکو په مهال د ټیلیفونونو د مشغول ساتلو مسؤل یاست. 

دا باید یواځې نیم ساعت ادامه ولري. ئ. ۍ شپه د خپلو داوطلبو لپاره روزنیزه ناسته ترسره کړتاسو باید په لوموړ

  ئ.  ، د حسابدارۍ د پاڼو په هلکه ورته الرښوونه وکړئهغوي ته ټیلیفوني پیغام تکرار کړ

هغه کسان  اوئ د ښو کړنو شاباسی ورکړ. ئخپل داوطلبان په پرله پسي ډول وهڅو. ئدوستانه او خاکساره اوس

 . کوم چې ټیلیفون کويئ وڅار

 

دا کار ئ. او شمیرنه د ارزونې پاڼې محاسبه کړئ دا د ستاسو دنده ده چې د حسابدارۍ ټولې کاري پاڼې راټولې کړ

 ئ. د وخت په وروستیو کې ترسره کړ

ت سره سم په دندو د ټیلفون لپاره دواطلب کسان هرورځ د نوبئ. نوبتونو ته د څلورو ښاعتونو لپاره ادامه ورکړ

ئ نوموړې فورمې دې ته مه پریږد ئ. دوراني توګه سره راټولې کړځانګړو غوښتنلیکونو فورمې په د ئ.  وګمار

 چې کاندید د ډیرو معلوماتو په لرلو سره تعقیب کړي.  کوم به ئ هغه چاته یې راجع کړ. چې درته انبار شي

 

 . ئوغواړ_______________  اوئ که ټینګه کړد کومې ستونزې په صورت کې د مرکزي دفترسره اړی

 

د  9:11تر  11:11 د سهار د) او د شنبې ټوله ورځ( د شپې 9:31 تر 1:31)  ډیری اړیکې باید د ماښام مهالې

ترسره  د اونۍ په اوږدو کې د ورځې په مهال ټلیفوني اړیکې اختیاري دي، یواځې هغه وخت. ونیول شي(  شپې

 . ئهال ویش څخه وروسته پاتې کیږکه چیرې تاسو د م کیږي
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 د ټیلیفوني اړیکو لپاره د متن نمونه
 ؟خبرې وکړم سره________ آیا کوالي شم چې د ښاغلي/آغلېئ مهرباني وکړ. پخیر مو (ماسپښینیا  سهار) شپه

 

څخه اړیکه  (Forum Consulting) او له تاسو سره د مشورتي ټولنې دی_____  زما نوم___،  ښاغلی/آغلې 

که . مونږ پدې سیمه کې د خلکو د عالقې )انتخاب( د معلومولو لپاره غواړو چې یوه سروې ترسره کړو. نیسم

د ستاسو د وخت ؟ ته ________ رایې ورکړې وه او کهته ____  تاسو بهآیا نو ، چیرې د ټاکنو چارې پیل کیدې

 . لپاره له تاسو څخه ډیره مننه

 

 ئ: ټیلیفوني پاڼو باندې د الندې مقیاس سره سم درجه بندي کړ رایې ورکوونکي په

 .د ستاسو د کاندید څخه مالتړ کوي.  ۵

 زړه نازړه دی..   ۱

 .د یوسیال )مخالف( څخه مالتړ کوي.  ۲

یواځې . ځکه چې دا ډول کار یواځې د نورو اړیکو وخت ضایع کوي. ئد رایې ورکوونکو سره بحث مه کو

چې د هرشخص سره چې اړېکې ئ په یادولر. ئځواب ووایاست او نور بې ځایه بحث مه کوبنسټیزو پوښتنو ته 

 . ئنیسي، د اړیکې په پاي کې ورڅخه منندوي ش

 

چې په ئ ، نو تاسو باید ډاډ ترالسه کړئکه چیرې تاسو د اړیکې پاڼه ډکه نکړ. ئد اړېکو ډکې شوې فورمې وسپار

ټولې هغه ټیلیفوني پاڼې چې ډکې کړې مو ندي، . ئکړپه نښه یې  کوم ځاي کې چې تاسو پاي ته رسولې همغلته

 . ئبېلې یې کیږد

 

 . د ستاسو د هڅو څخه ډیره مننه په لړ کېد ټیلیفون د مرکز د بریا 
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 د رایې د ترالسه کولو لپاره د کړنو د الرښوونې پاڼه
 . ئڅه کو

په کورونو باندې ګرځو ترڅو د خپل کاندید په اړه رایې ورکوونکو ته په ګڼ شمیر انتخاباتي سیمو کې مونږ 

 . معلومات ورکړو، تبلیغاتي پاڼې ورباندې وویشو او د هغوي پوښتنو ته ځواب ووایو

، کله چې نظرپوښتنه پاي ته رسیږي. همدارنګه غواړو چې د هغوي ترجیحات پدغه سیالۍ کې ډیر مهم ثبت کړو

 . تبلیغاتي پاڼې په هغو رایې ورکوونکو باندې ویشي کوم چې زړه نازړه ديټاکنیزه مبارزه الډیرې 

 څه ډول باید هغه ترسره شي.

 : ئدغه ګیډۍ )بسته( ټول هغه څه په ځان کې لري چې تاسو یې الزم بول

 د ستاسو د کاندید څخه" ۵. "ئچې د رایې ورکوونکو نوم، پته او ترجیح به پکې ثبتوئ ډاډمن کړ -د سروې پاڼې

 . د ستاسو د سیال څخه مالتړ کوي"  ۲" زړه نازړه ده او" ۱، "مالتړ کوي

 . ددې نښه اچول به تاسو د ټاکنیزې مبارزې دواطلب وښیي -د داوطلب نښان

 . دغه پاڼه تاسو ته د کاندید او د هغه د مالتړ وړ شیانو په اړه درته وایي -د کاندید په اړه د لنډ معلومات پاڼه

 . ئهر رایې ورکوونکي ته یو وړوکی تبلیغاتي کتاب )بروشور( ورکړ -کتاب )بروشور( وړوکی تبلیغاتي

نو رایې . ئفکر مه کو ،چې ځواب یې درته معلوم نه ويئ کله چې له داسې یوې پوښتنې سره مخ کیږ -پوښتن پاڼه

واب به ورته پیدا ، مګر ځئورکوونکي ته یواځې داسې ووایاست چې تاسو یو داوطلب یاست او په ځواب نه پوهیږ

، چې د ټاکنیزې مبارزې په مرکزې دفتر کې به ورته ځواب ورکول ئوروسته به یوه پوښتن پاڼه ډکه کړ. ئکړ

 . شي

چې پایلې په چټکۍ سره محاسبه او پرمختګ  ، ددې لپارهئکله چې د رایو د ترالسه کولو کار پاي ته ورسو-راپور

  ئ. ، نو د هغه راپور تکمیل کړئوسنجو

 د څه ووایاستبای

، د رایې ئاو یا اغیز اچوئ کومې خبرې چې تاسو کو. چې تاسو د کاندید شخصي استازی یاستئ په پام کې ولر

 . ورکوونکو په پریکړو باندې به خورا ډیر اغیز ولري

د څو ځلې نو تاسو یې بای ئدلته د رایو د ترالسه کولو)جلبولو( لنډیز دی. ددې لپاره چې تاسو یې په خپلو کلمو ولیک

 . ئولول

 . ئخپل ځان معرفي کړ

کانګرس یو چې هغه د ، لپاره یو داوطلب یم)کاندید(  او زه د ، دی( ستاسو نوم) زما نوم، ماسپښین مو په خیر

 ؟"آیا کوالي شم چې له تاسو سره خبرې وکړم. کاندید دی

 . ئد کاندید په اړه خبرې وکړ

ځکه چې هغه یو رښتونی کاندید دی او د ستاسو د ښه شالید لرونکی دی )کاندید(  ځکه چې کار کوم)کاندید(  زه د" 

پدغه وخت کې یو له محدودو )کاندید(  او د خلکو او ټولنې سره ډیر مرسته کوونکی دی. زما په آند نوموړی

 . کیدلی شيڅخه  دی چې باور ورباندې  کاندیدانو

 .ئغوښتونکي ش د پوښتنو

ترسره کوؤ چې د خلکو څخه خلکو ته ده ځکه چې )کاندید( غواړي چې وپوهیږي  مونږ یوه داسې ټاکنیزه مبارزه" 

چې خلک د مسألو په اړه د )کاندید( موقف باندې پوهیږي. آیا کومه ځانګړې موضوع شته چې تاسو د هغې په اړه 

 "؟ئاندیښنه ولر

 .ئبروشور ورکړ

نو د هغوي ترجیح په ، که هو(؟" )ایې ورکوونکیهآغلې ر/ښاغلی، )آیا تاسو د ټاکنو په اړه خپله پریکړه کړې ده" 

 .(ئپه صورت کې ادامه ورکړ `نه`د . ئاو خبرې اترې په ښه توګه سره پاي ته ورسو ئنښه کړ

مهرباني . په اړه الډیر معلومات درکړي ()کاندید غواړم چې دغه بروشور له تاسو سره پریږدم ترڅو تاسو ته د" 

د ستاسو د وخت څخه . کاندید به د ټولنې ښه غړی وي -ئد رایو ورکول هیر نکړ د ټاکنو په ورځ کاندید تهئ وکړ

 ."مننه

 ځانګړې الرښوونې

که چیرې د یو . چې نژدې ټول به مؤدب وي او د غوږ نیولو سره به عالقه مند وي ئتاسو به پدې پوه ش

 . ئې کړیواځې خپلې خبرې اترې زر تمامئ نو مشاجره مه کوئ غیردوستانه شخص سره مخ شو

 .ئاړیکه ونیس( شمیرې دغې) سره په( تنظیمونکي) د، د پوښتنې یا ستونزې لرلو په صورت کې
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 د راېو د جلبولو د کړنو په اړه د راپور نمونه
، د سیال طرفدار -"۱مخالف، " -"۴، "زړه نازړه -"۲، "کاندید ته متمایل" ۱1، "مالتړ" ۵: "د طبقه بندۍ سیستم

"r"- وځواب ته حاضر نش" ،x "په کور کې نه ؤ . 

 _________د رایې ورکولو ځاي::__________حوزه:__________ټولنه:________د کوڅې نوم

 تعقیقب کتنې طبقه بندي د ټیلیفون شمیره د رایې ورکوونکي نوم د کور شمیره

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ي کارتملگریه" نمونه ی  ګرانه "د 
 ،ګرانه ملګریه

چې د ګانګرس نوی غړی وټاکۍ چې نوموړی به په پالزمینه کې زمونږ ئ راتلونکې سه شنبې به تاسو دا موقع ولر

 په استازیتوب کې ډیر اغېز ولري. 

 

 لپاره رایې ورکوم ځکه چې هغه به د ستاسو ټولو ماشومانو لپاره د ښو ښوونځیو لپاره کار وکړي. نو )کاندید(زه د 

  ئ. او د )کاندید( لپاره رایې ورکړ ئله ماسره یوځاي شئ مهرباني وکړ

 

 نییښتیستاسو ر                                                                 

 (د داوطلب السلیک)                                                                               
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 وړونې نمونه یي فورمهد مهال ویش ج
                                                       : منل کیدل : د غوښتنلیک نیټه

 : کیدل رد : ترسره شوې پریکړه

 : ( پاتې کیدلمعلقتم ) :د ځواب نیټه

  محفل:

  :نیټه

  :وخت

  :ځاي

  :تمویل کوونکې اداره

  :پته

  :د ټلیفون شمیره

  :شخص )رابط(د اړېکې 

  :پته

  :د ټلیفون شمیره

  :د پروګرام تشریح

  :د ممکنه ګډون کوونکو شمېر

  ؟ایا رسنۍ به ګډون ولري

  :د کاندید د ګډون ډول

  :نور معلومات
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 د بودیجې د لوړولو نمونه یي فورمه
 

 :__________________________________________________________________نوم

 : _________________________________________________________________دنده

 :__________________________________________________________________پته

 ________ فاکس:________د استوګنځي د ټلیفون شمیره:____________د کار د ځاي د ټلیفون شمیره

 ________________________________________________:________د بسپنې سره عالقه

 :_________________________________________________د بسپنې د غوښتنې لپاره اړېکه

 __________________________________:________________________د څومره غوښتنه

 ___________________________:___________________بونهاځو؟د اړېکو/ټلیفونونو یادښتونه

 تعقیب:_________________________________________________________________
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 پالن نمونهضمیمه: د استراتیژیکو مبارزو د  " ز "د 
الندېنی چوکاټ ددې لپار جوړ شوی چې له تاسو سره د ټولو معلوماتو په راټولو او د یوجامع مبارزاتي پالن په 

 کولو کې مرسته وکړي. ډیری معلومات باید ددغه الرښوود د کاري پاڼو په ځواب کې راټول کړل شي. طرح 

 لومړی ګام: څیړنه

 کوم به چې په دغو ټاکنو باندې اغیز ولري. ئ هغه د ټاکنو قوانین په لنډ ډول بیان کړ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 . نوموړې سیمه کې به تاسو کاندی یاستچې په ئ هغه سیمه په لنډ ډول بیان کړ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 . ئپه سیمه کې رایې ورکوونکي په لنډ ډول تشریح کړ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 . ئهغه څه چې په تیرو ټاکنو په همدغې سیمه کې رامنځته شوي وي، په لنډ ډول یې بیان کړ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 کوم به چې په راتلونکو ټاکنو باندې اغیز ولري. ئ هغه فکتورونه په لنډ ډول بیان کړ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 ئ.خپل کاندید په لنډ ډول سره بیان کړ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 ئ.خپل ټول غښتلي رقیبان په لنډ ډول سره بیان کړ
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 د یوې موخې ټاکل: ګام دویم

 ددې سیمې د ټولو وګړو شمیر عبارت دی له: 

 

_____________________________________________________________________  

 

 تعداد کل رای دهندگان عبارت است از:

 

_____________________________________________________________________  

 په دغو ټاکنو کې د ټولو متوقعه رایې ورکوونکو شمیر عبارت دی له: 

_____________________________________________________________________  

 ، زمونږ بریا به ډاډمنه شي: ئپه هغه صورت کې چې دغه شمیر رایې السته راوړ

_____________________________________________________________________  

 ددې شمیر رایې د ترالسه کولو لپاره، باید د ستاسو پیغام دغه شمیر کورونو ته ورسوؤ.

_____________________________________________________________________  

 

 

 د رایې ورکوونکو په نښه کول: دریم ګام

 

 په جغرافیایي ډول په نښه کول

رو ټاکنو پراساس، ستاسو کاندید کوالي شي چې په دغه سیمه کې د ښو کړنو د ترسره کیدو هیله ولري )زمونږ د تی

 د اساس سیمه(:

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

د تیرو ټاکنو پراساس، سیالې ډلې کوالي شي چې په دغه سیمه کې د ښو کړنو د ترسره کیدو هیله ولري )د هغوي 

 د اساس سیمه(:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

باالنس از رای دهندگانی را از این بخش، مناطق متغییر خواهد بود که باید  مناطق زیربراساس انتخابات گذشته، 

 متقاعد سازید:  ،که جهت پیروزی نیاز دارید

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 د وګړو د شمیر سره سم په نښه کول

کیداي شي زمونږ کاندید د الندې خلکو د ډلو سره د تعلق په لرلو په نظر کې ونیول شي، کوم به چې زمونږ د 

 مالتړ اساس وي.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 د خلکو له دغو نورو ډلو څخه هیله کیداي شي چې د الندې دالیلو پربنسټ زمونږ د کاندید څخه مالتړ وکړي: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  د وګړو الندې سلنه )فیصدي( تشکیلوي:  د خلکو ټولې دغه ډلې

________________________________________________________________________ 

 

 : په حقیقي اعدادو کې د رایې شمیرنه په الندې ډول ده

________________________________________________________________________ 

  

 : رایو د الندیني شمیر د ترالسه کولو هیله ولرو مونږ کوالي شو چې د

________________________________________________________________________ 

 

 :په حقیقي اعدادو کې د رایو شمیر په الندې ډول دی

________________________________________________________________________ 

 

 ئ:چې د الندې متوازي ډلو رایې هم ترالسه کړ ئرت کې تاسو کوالي شد اړتیا په صو

________________________________________________________________________ 

 

 زمونږ سیالې ډلې کوالي شي چې د رایو د جلبولو لپاره په عمده توګه د خلکو د الندې ډلو څخه توقع ولري: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  د رایې ورکوونکي تحلیل

 ستاسو د پام وړ مخاطبان د الندې ګډو ارزښتونو لرونکي دي: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  ستاسو د پام وړ مخاطبان د الندې ګډو نظرونو لرونکي دي:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

 ستاسو د پام وړ مخاطبان د الندې ګډو اندیښنو لرونکي دي:
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 لرونکي دي: هیلوستاسو د پام وړ مخاطبان د رهبریت د ځانګړتیاؤ لپاره د الندې ګډو 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 مبارزاتي پیغام:  مڅلورم ګا

 

 

 د پیغام چوکاټ )بکس(

 مونږ د هغوي په اړه څه وایو څه وایومونږ په خپله اړه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هغوي د ځان په اړه څه وایي هغوي زمونږ په اړه څه وایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبارزاتي پیغام

  ته ځواب ورکوي.  "تاسو ولې ددې څوکۍ لپاره کاندید یاست"الندې یو د یوې دقیقې بیان دی چې دغې پوښتنې 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 د پیغام کتنه )ازمایښت(

 دغه پیغام د ټولو معیارونو لرونکی دی: 

 ؟آیا دا پیغام لنډ دی______ 

 ؟آیا دا پیغام ریښتونی او د اعتبار وړ دی______ 

 ؟آیا دا پیغام د رایې ورکوونکو لپاره هڅونکی او مهم دی______ 

 ؟تاسو د سیالو سره ښیيآیا دا پیغام د ستاسو توپیر د س______ 

 ؟آیا دا پیغام روښانه دی او زړه ته نفوذ کوي______ 

 ؟آیا دا پیغام د غوښتنې وړ رایې ورکوونکي په پام کې نیسي______ 

 

 آیا الندې چارې ستاسو پیغام غښتلی کوي؟

 د کاندید ژوندلیک______ 

 د کاندید په اړه داستانونه______ 

 مبارزاتي شعار______ 

 مبارزاتي نښان______

 السلیکونه______ 

 ګوندي پیغام______  

 

 د انتخابونکو کلیدي مسألې

 الندې چارې د اړوندو مخاطبانو لپاره ترټولو مهمې مسألې دي:

 

۵_____________________________________________________________________).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۱ ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۲ ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۴__________________________________________________).___________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۱ ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

لو ته به او دغو مسأئ زمونږ ټاکنیزې مبارزې په الندې مسألو باندې د ښه تمرکز لپاره ترټولو ښه ځاي اختیار کړ

    په الندې توګه د مبارزاتي پیغام سره تړاؤ ورکول شي: 

۵ ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۱ ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۲ ).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 د رایې ورکوونکو سره اړیکې:  پنځم ګام

 :رسوؤپه عمومي توګه مونږ غواړو چې خپل پیغام د الندېنیو الرو چارو په مټ، رایې ورکوونکو ته و

 هغوي ته د الس رسي الرې چارې د وګړو د شمیر سره سم د خلکو ډلې

  

  

  

  

  

 

 

 

نو ستاسو بریالیتوب به ډاډمن ئ الندې د ستاسو د رایې ورکوونکو ټاکلې موخې دي، چې که چیرې یې ترالسه کړ

 . شي

 د لومړي فعالیت تشریح د سنجونې وړ موخې سره: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 د دوهم فعالیت تشریح د سنجونې وړ موخې سره: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ې وړ موخې سره: د دریم فعالیت تشریح د سنجون

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 د څلورم فعالیت تشریح د سنجونې وړ موخې سره: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 د پنځم فعالیت تشریح د سنجونې وړ موخې سره: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 د ټاکنیزو مبارزو د وخت ټاکلې کرښه

 

لیتونه پکښې موجود دي کوم چې ستاسو مبارزه الندې د ستاسو د ټاکنیزې مبارزې ټاکلی وخت دی چې ټول هغه فعا

یې ترسره کول غواړي. د هر فعالیت د ترسره کولو لپاره یو تنظیمونکی، د دندو د ترسره کولو لپاره د اړتیا وړ 

  کسان او لګښتونه، ټاکل کیږي. 

 

 

 

 

  

تنظیمونکی او داوطلب  فعالیت نیټه

 کسان

 لګښتونه

 

 

 

 د ټاکنو ورځ
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تنظیمونکی او داوطلب  فعالیت نیټه

 کسان

 لګښتونه

 

 

 

 

 

 

څخه یوه اونۍ وړاندېد ټاکنو   

   

 

 

 

 

 د ټاکنو څخه دوه اونۍ وړاندې

   

 

 

 

 

 د ټاکنو څخه درې اونۍ وړاندې

   

 

 

 

 د ټاکنو څخه څلور اونۍ وړاندې

   

 

 

 

 د ټاکنو څخه پنځه اونۍ وړاندې

   

 

 

 

 د ټاکنو څخه شپږ اونۍ وړاندې

   

 

 

 

 د ټاکنو څخه اووه اونۍ وړاندې

   

 

 

 

ه اونۍ وړاندېد ټاکنو څخه ات  

   

 

 

 

 

د ټاکنو د ورځې څخه درې میاشتې 

 وړاندې
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تنظیمونکی او داوطلب  فعالیت نیټه

 کسان

 لګښتونه

 

 

 

د ټاکنو د ورځې څخه څلور میاشتې 

 وړاندې

   

 

 

 

د ټاکنو د ورځې څخه پنځه میاشتې 

 وړاندې

   

 

 

 

د ټاکنو د ورځې څخه شپږ میاشتې 

 وړاندې

   

 

 

 

 

 

 د ټاکنیزو مبارزو جوړښت

 ې د الندې رول لرونکي وي: دغه کسان به په ټاکنیزو مبارزو ک

 د ټاکنیزې مبارزې بودیجه

 د رایې ورکوونکو سره د اړیکو نیولو د کړنو ټول لګښتونه عبارت دي له: 

________________________________________________________________________ 

 

ټول اداري لګښتونه )د ټاکنیزې مبارزې مرکزي دفتر، کارکوونکي، اداري ماشینونه او داسې نور( په الندې ډول 

دي: 

________________________________________________________________________ 

 

 : د څیړنو ټول لګښتونه

________________________________________________________________________ 

 

 ئ: د دغو ټولو لګښتونو په جمع کولو سره به تاسو الندې مقدار پیسې په ټاکنیزې مبارزې باندې ولګو

 د ټیلیفون شمیره رول )نقش( نوم
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________________________________________________________________________ 

 

 (Evaluation Form) فورمه د ارزیابۍ
 

په ټوله نړۍ کې د دموکراتیکو ادارو او په نویو  (NDI)چارو کې د ملي دموکراتیک انستیتوت  په نړیوالو

راڅرګندیدونکو دموکراسیو کې د اکثریت غوښتونکو پورې اړوند ارزښتونو د غښتلي کولو لپاره کارر کوي. په 

 . ي بحثونو وسیله ديدغه کار کې د هغو ټولییزو سیاسي ګوندونو سره همکاري شامله ده چې د عمومي سیاس

 

مونږ بې له ځنډه کوښښ کوؤ چې هغه خدمتونه چې مونږ یې وړاندې کوؤ، الغښتلي کړو. له همدې کبله د ستاسو 

او د هغه د ئ ددې الرښوود د غښتلي کولو لپاره وخت ځانګړی کړئ نظرونه د اهمیت وړ دي. مهرباني وکړ

  ئ. واچوڅرنګوالي د پیاوړي کولو لپاره مونږ په جریان کې 

 

 ئ: د ارزیابۍ ډکې شوې فورمه په الندینۍ پته راولیږئ مهرباني وکړ

 

 مسکو -د ملي دموکراتیک انستیتوت

 ۵۷۱بکس  پوسټ

 ۵۰۲۰۱۵مسکو، روسیه 

 

 د ستاسو د ټاکنیزې مبارزې په پروګرام کې ددغه الرښوود ترټولو ډیرې ګټورې برخې کومې دي؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ستاسو د ټاکنیزې مبارزې په پروګرام کې ددغه الرښوود کومې ځانګړې برخې ګټورې نه وې؟ د

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ؟ددې الرښوود کومې ځانګړې برخې واضح نه وې او کیداي شول چې ښه توضیح پکښې ورکول شوې واي

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ؟الرښوود ته په راتلونکو خپرونو کې بهبود ورکړوڅرنګه کوالي شو چې دغه 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 د مسکو کتابتون -ملي دموکراتیک انستیتوت کې پهنورې خپرونې  
 



الرښود د سیاسي مبارزې د پالن جوړونې  
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