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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲۰۲۱فبروری  ۴            نوشته کریم پوپل
 

 بین کنندهٔ  مذاکره طرف دو بین سیاسی نامه توافق متن ترجمه
 «قدرت تقسیم برای اسالمی دولت»افغانستان در صلح االفغانی

 «صلح اسالمی حکومت» یا
 

 :فصل اول
 مفاد عمومی توافق 

از تاریخ امضاء این موافقت نامه تأسیس می « دولت اسالمی صلح» یا « دولت اسالمی برای تقسیم قدرت» .الف 
  .گردد

 

که پس از تصویب  «حکومت اسالمی»دولت اسالمی برای تقسیم قدرت، تا زمان انتقال قدرت به دولت دائمی  .ب 
 .قانون اساسی جدید یا اصالح قانون اساسی و انجام انتخابات سرتاسری تأسیس می گردد، کشور را اداره می نماید

  .موافقتنامه ادامه یابدماه بعد از تاریخ امضا این  ۲۰مدت دولت اسالمی نباید حداکثر از 
 

 .دارای ادارات و بخش های ذیل می باشد «دولت اسالمی برای تقسیم قدرت. » ج
 قوه مجریه؛ به رهبری رئیس و صدراعظم - ۱
 قوه مقننه؛ پارلمان یا شورای ملی با دو مجلس نمایندگان و سنا ـ ۲
  .بدوی محاکمو  ستره محکمهیه مستقل، شامل ئقوه قضا ـ ۳
 دارای یک شورای رهبری سیاسی و همچنین پنج نهاد مستقل زیر باشد« دولت تقسیم قدرت اسالمی»
 شورای عالی فقه اسالمی ـ ۱
 کمیسیون تهیه قانون اساسی اسالمی جدید یا اصالح قانون اساسی ـ ۲
 کمیسیون آشتی ملی ـ ۳
 کمیسیون نظارت بر اجرای آتش بس ـ ۴
 سیون بازگشت مهاجرین و پناهندگانکمی ـ ۵
 

تمام انتصابات در دولت تقسیم قدرت اسالمی، از جمله پنج نهاد مستقل ذکر شده در باال، مطابق اصول و با رعایت  ـ د
 .به مشارکت زنان و اقلیت های قومی انجام می شود خاصعدالت بین طرفین با توجه 

فعلی به ترتیب ذیل تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در سرتاسر افغانستان الزم االجرا خواهد قوانین جاری  ـ ه
 بود
 قانون اساسی فعلی افغانستان تا جاییکه مغایریت با مفاد این توافق نامه نداشته باشد، نافذ است ـ ۱
این موافقت نامه مغایریت داشته سایر قوانین و مقررات موجود در افغانستان همچنان نافذ است، مگر اینکه با  ـ ۲

دولت اسالمی به تعهدات سیاسی،  .اعالم و اجرا می گردد« دولت تقسیم قدرت اسالمی»باشد، همچنان مقررات جدید 
حقوقی و بین المللی که افغانستان عضویت آن ها را داراست، مطابق مفاد قانون اساسی فعلی و موافقت نامه فعلی 

یم قدرت اسالمی، از افغانستان در تمام نهاد های بین الملی به شمول سازمان ملل متحد، دولت تقس .متعهد می باشد
 .نمایندگی های سیاسی افغانستان در جهان و کنفرانس های جهانی نمایندگی می نماید

 

 :یهئفصل دوم قوه اجرا
ق صدور احکام جهت حکومت دولت تقسیم قدرت اسالمی مسولیت اداره امور روزمرهٔ کشور را داراست و ح - الف

  .تطبیق صلح، امنیت و حکومت داری خوب را دارد
ریاست  ۶وزیر،  ۲۴گزینه های ترکیب حکومت جدید گزینه یک دولت متشکل از یک رئیس، معاونان رئیس،  -ب 

،معاون جمهور، معاونین رئیس جمهور، نخست وزیرگزینه دو دولت متشکل از رئیس  .و نهاد های مهم دیگر می باشد
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هر یک از طرفین یا هردو طرف بر  .ریاست مستقل ادارات و ارگانهای دیگر می باشد ۶وزیر و  ۲۴نخست وزیر، 
رئیس و صدراعظم بر سر تقسیم مسولیت ها ، صالحیت و نظارت  .سر انتخاب رئیس یا صدراعظم توافق می کنند

  :ه ذیل توافق و تفاهم می نماینددر اداره های چهارگان
 ت وزیر حداقل صالحیت و اختیارات دو سمت ذیل را داشته باشدنخس

 

 امنیت و امور خارجه  -۱
 اقتصاد و دارایی  -۲
 عدالت ، حاکمیت قانون و امور دینی  -۳
بین طرفین تقسیم صالحیت های وزارتخانه ها در چهار حوزهٔ فوق به طور عادالنه  .سایر خدمات اساسی دولت  -۴

 وزرا به رئیس یا صدراعظم گزارش می دهند .می شود
 

رئیس دولت می تواند هر یک از مقامات ذکر شده را با ذکر دلیل کتبی و با موافقت معاونان رئیس بر طرف   -۱
روز تجاوز  ۱۸۰ید مجلس شورا انتخاب می گرد، مدت این بازنگری نباید از ئفرد جدید با پیشنهاد رئیس و تأ .نماید
  .نماید

رئیس دولت تقسیم قدرت اسالمی براساس توافق دو طرف انتخاب و تنها برای همین دورهٔ انتقالی است، او نمی   -۲
عزل یا برکناری رئیس دولت مطابق مفاد قانون  .تواند در آینده به عنوان رئیس دولت یا حکومت ایفای وظیفه نماید

 .اساسی موجود اجرا می گردد
  .م مناصب مهم دولتی با رعایت اصل برابری بین دو طرف تقسیم می شودتما  -۳
 

 :امنیت –ج 
ایجاد یک بورد مشترک نظامی و امنیتی جهت نظارت بر روند ادغام در ارتش و پولیس این نهاد صالحیت های 

 :مانند
این کمیته از هر  .ترتیب ادغام نیروهای جدید را نظارت می نمایندی، اصالحات، خلع سالح و قومندانایجاد ساختار 

 .اقدامی که مغایر مفاد آتش بس باشد، خودداری و جلوگیری می نماید و مطابق با قانون اجراات می کند
 

 :قوه مجریه - د
عه اقتصادی، توس : همچنان با ایجاد و تأسیس کمسیون های مشترک جهت راهکارتوسعه ملی و سایر موارد مهم مانند

 .مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اصالحات ارضی، حل اختالفات محلی و سایر موارد ضروری انجام می دهد
 

 :انتخابات –ه 
انجام هرگونه انتخابات محلی و سرتاسری در دورهٔ حکومت تقسیم قدرت اسالمی مطابق قانون اساسی فعلی لغو می 

 .گردد و انجام نمی شود
 

 یا مجلس شورای ملی پارلمان:فصل سوم 
نفر توسط طالبان  ۸۴عضو فعلی آن تعداد  ۲۵۰عضو می باشد که بر عالوه  ۳۳۴مجلس نمایندگان دارای  :الف

نمایند از  ۳۴نماینده با انتخاب شورای والیات،  ۳۴عضو می باشد، که  ۱۰۲مجلس سنا دارای  .انتخاب می گردد
اعضای جدید منصوب به شورای ملی متناسب با تنوع  .نماینده از طرف دولت انتخاب می گردد ۳۴طرف طالبان و 

پارلمان افغانستان دارای اختیارات مندرج در قانون اساسی فعلی می باشند، اما  .های جمعیتی انتخاب می شوندگروه
  .استآراء مجلس نمایندگان و دو سوم مجلس سنا ضرورت  %۷۵برای اتخاذ تصامیم مهم 

 تعلیق پارلمان تا تصویب قانون اساسی جدید و انتقال صالحیت های آن به قوه مجریه  ب: 
 .انحالل پارلمان و انتقال قدرت به قوه مجریه در دوره دولت تقسیم مشارکت اسالمی :ت
 

  ستره محکمهیه یا ئفصل چهارم قوه قضا
عضو را معرفی می نمایند و رئیس  ۴ز دو طرف هر یک ا .عضو می باشد ۹قوه قضاییه مستقل و دارای  :الف

 .حکومت عضو نهم را معرفی می کند
دارای صالحیت های مندرج در قانون اساسی فعلی بوده، همچنان مرجع تفسیر قانون اساسی و  ستره محکمه:ب 

اختالفات حقوقی از جمله اختالفات مربوط به حل اختالفات قانونی و سایر . سایر قوانین جاری در کشور می باشد
 .قوانین اسالمی نیز بر عهده قوه قضائیه است

کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی که بر اساس قانون اساسی فعلی ایجاد شده است، به عنوان یک  :ج
  .نهاد مشورتی برای دیوان دادگاه عالی کشور عمل می کند
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 شریعت اسالمی/ شورای عالی فقهفصل پنجم تأسیس 
اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد : شورای عالی فقه اسالمی که پانزده عضو دارد، رهنمودها و طرزالعمل های :الف

را تدوین می نماید و تمام قوانین پیشنهادی یا لغو قوانین جاری را قبل از تصویب بازنگری می کند تا مغایر قوانین 
عضو را معرفی می نماید و رئیس حکومت نفر  ۷عضو می باشد که هر طرف ۱۵شورا دارای این  .اسالمی نباشد

این شورا عالی ترین نهاد دینی در افغانستان  .پانزدهم را معرفی می کند، رئیس شورا توسط اعضا انتخاب می گردد
 ن اسالمی، جلسه مشترکدر صورت اختالف نظر بین شورای اسالمی و دیوان عالی کشور در تفسیر قوانی .می باشد

 .تشکیل می گردد و در صورت عدم توافق موضع دیوان عالی کشور قطعی و الزم االجرا است
 

 :فصل ششم شورای رهبري سیاسي
، رئیس شوراي اسالمي ستره محکمهیك شوراي رهبري سیاسي متشكل از رئیس جمهور ، روسای پارلمان، رئیس 

این  .تاثیرگذار كه توسط رئیس جمهور با اتفاق نظر معاونین رئیس جمهور تشکیل می گرددتن از چهره هاي  ۱۰و 
شورا بنا به درخواست رئیس جمهور، رئیس دادگاه عالی یا رئیس شورای اسالمی تشکیل می شود و تصمیمات آن 

  .مشورتی است
 

 :فصل هفتم ادارات محلی
، شاروال اما انتخاب  .ادارات مرکز والیات را منصوب می کندو سایر روسای  والیانرئیس جمهور تمام  :الف

تمام مقرری های والیات به طور عادالنه  .می باشد والیانولسوال، و سایر روسای ادارات محلی از صالحیت های 
  .ی توسط قانون تعیین می گرددمندانقوبین طرفین تقسیم می شوند و سلسله مراتب 

 شوراهای والیتی:ب 
جدید توسط طالبان تعیین و اضافه می شوند، در این انتخاب ترکیب قومی و محلی  یدرصد اعضا ۲۵: اول انتخاب

  .در نظر گرفته می شود
نتقال ا والیانشوراهای والیتی تا زمان تصویب قانون اساسی جدید تعلیق گردیده وصالحیت های آن به  :مدو انتخاب
  .می یابد
  .منحل می گردد و اختیارات آن به والیان انتقال می یابد شوراهای والیتی:  سوم انتخاب

 

 اساسی قانون بازنگری یا اسالمی حکومت جدید قانون: هشتم فصل
 ایجاد کمیسیون قانون اساسی

کمیسیون قانون »نفره برای تهیه قانون اساسی جدید اسالمی یا اصالح قانون اساسی که به نام  ۲۱یک کمیسیون 
روز بعد از امضاء این توافق نامه تعیین  ۳۰کمیسیون قانون اساسی به مدت  .یاد می شود، ایجاد می گردد« اساسی

هر طرف ده نفر از اعضاء کمیسیون قانون اساسی را معرفی می نمایند و نفر بیست و یکم توسط رئیس  .می گردد
اعضای کمیسیون قانون اساسی از میان کارشناسان حقوق مدنی و اسالمی انتخاب می  .جمهور انتخاب می گردد

اختیارات  .روز تهیه نماید ۱۸۰کمیسیون قانون اساسی موظف می گردد، تا نخستین پیش نویس ظرف مدت  .گردند
و محلی و موارد ادارات و نهاد های محلی، تأسیس نهاد نخست وزیری، نوع انتخاب صدراعظم، سیستم انتخابات ملی 
کمیسیون قانون  .مهم و اساسی دیگر از مواردی است که باید در دستور کار کمیسیون قانون اساسی قرار بگیرد

اساسی وظیفه دارد، با تمام نهاد های مدنی، حقوق دانها، مراکز علمی، تجار و سایر شهروندان مشورت نموده و در 
نما لویه جرگه تصویب قانون اساسی لویه جرگه قانون اساسی استان جلسات بررسی و نظر خواهی برگزار  ۳۴

ماه بعد از این توافق نامه برای بحث در مورد پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانون اساسی  ۲۰ظرف مدت 
  .تشکیل می شود

 

 :فصل نهم کمیسیون آشتی ملی
ا معرفی می نمایند و رئیس دولت نفر عضو آنر ۴عضو می باشد که هر یک از طرفین  ۹کمیسیون آشتی ملی دارای 

  .نهم را انتخاب می کند
این کمیسیون طرح اجرای عدالت انتقالی را با تأکید بر حقوق قربانیان جنگ، ایجاد صلح و آشتی ملی در سطح  ـالف 

  .ید به رئیس دولت تقدیم می نمایدئکشور را تدوین نموده و جهت تأ
از حقوق قربانیان جنگ حمایت می نماید و با مالحظه تعهدات حقوقی بین ی ئاین نهاد به عنوان یک نهاد اجرا ـب 

المللی افغانستان، به استثناء امور قضایی، ناظر بر آنست تا اعضاء هر دو طرف به دالییل جرایم سیاسی در دورهٔ 
  .مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند« دولت اسالمی برای تقسیم قدرت»

 فصل دهم کمیسیون امور مهاجرین
عضو تشکیل می  ۹کمیسیون بازگشت و رفاه مهاجرین در امور پناهندگان به نام کمیسیون امور مهاجرین با ترکیب 

کمیسیون با درنظرداشت  .عضو را معرفی می نمایند و عضو نهم را رئیس دولت انتخاب می نماید ۴هر طرف  .شود
  .و اسکان رفاه آنها، الیحه ای را براساس سیاست ملی کشور تدوین می نماید بازگشت آبرومندانه، داوطلبانه
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 نامهبخش دوم موافقت 
 :فصل اول آتش بس دایمی و جامع

 ها درگیری کامل توقف و خشونت پایان ـ ۱
و فعالیت های نظامی و تهاجمی علیه طرف دیگر را اعالم و هر یک از طرفین باید بالفاصله پایان عملیات  ـالف 

  .دولت با هرگونه مخالفت مسلحانه با اجرای این توافق نامه بشدت برخورد خواهد کرد .اجرا نمایند
لیس تا زمان ایجاد ساختار فرماندهی مشترک، تحت و، امنیتی و فعالیت های پتالشینظارت از تمام ایستگاه های  ـب 

ز اتأمین امنیت جاده ها و آزادی تردد در سراسر کشور  .س جمهور یا افراد منصوب وی قرار می گیرنداختیار رئی
  .اولویت های دولت می باشد

 

 :بس آتش اجرای بر نظارت کمیسیون دوم فصل
نفر را معرفی می نمایند و عضو نهم از  ۴نفر تشکیل می شود که هر طرف  ۹کمیسیون نظارت بر آتش بس از 

اعضاء کمیسیون آتش بس باید دارای مهارت و تبحر در زمینه های امنیتی و نظامی . طرف رئیس انتخاب می شود
  .باشند

هر نوع تحرکات نظامی که این توافق نامه را نقض نماید ممنوع است، از جمله تجمع غیرمجاز نیروهای مسلح، راه 
  .غیر مجاز و گشت زنی های غیر ضروری الشیاتاندازی ایستگاههای 

روز از زمان  ۳۰مشخص از اقدامات ممنوع و رفتار غیر قانونی را ظرف  کمیسیون نظارت بر آتش بس، موارد
کمیسیون موظف  .تأسیس، تدوین و صادر می نماید که نیروهای هر دو طرف را ملزم می سازد به مفاد آن عمل نمایند

 .ست تا موارد نقض آتش بس را به مراجع اجرایی جهت اصالح و اقدامات الزم ارجاع نمایدا
یا دولت اسالمی « دولت اسالمی برای تقسیم قدرت»پیوست رئیس، اعضا کابینه و نهاد های مهم اداری و کلیدی 

 :مصالحه ملی قرار ذیل می باشد
 ان رئیس دولت رئیس دولت معاونان رئیس دولت یا رئیس دولت، معاون

نفر پست های کلیدی عبارت از شش سمت ذیل می باشد که باید  ۲۴صدراعظم ، معاون صدراعظم اعضای کابینه 
 . :بین دو طرف تقسیم گردد

وزارت امور خارجه وزارت داخله وزارت امور دفاع رئیس امنیت ملی مشاور امنیت ملی وزارت مالیه سایر اعضاء 
    کابینه

و صنایع وزارت اقتصاد وزارت معادن و نفت وزرات انرژی و آب رئیس بانک مرکزی وزرات  وزارت تجارت
کشور اداره مستقل ارگان های محلی رئیس کمیسیون مستقل اصالحات  ارنوالیڅلوی عدلیه وزارت حج و اوقاف 

وزارت  وزارت امور زنان وزارت صحت عامه وزارت تحصیالت عالی   اداری و جامعه مدنی وزارت معارف
وزرات شهر سازی وزارت احیا و انکشاف دهات  ارتباطات و فناوری وزارت مخابرات زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت وزارت فواید عامه  وزارت اقوام و قبایل وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور مهاجرینو مسکن 
 وزارت شهداء وزارت کار و امور اجتماعی هوانوردی و ترانسپورت

 

 
 برافراشته باد بیرق ملی ما
 پاینده باد اتحاد بین االفغانی
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