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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۹/۰۸/1۶

ډاکټر عبدالقیوم مومند

دولتي ،حکومتي او سـیــاســي جـوړښــت
دریمه برخه
ولسي چارواکي:
د اسالم دین یواځې پر عباداتو والړ نه دی ،بلکې له عباداتو سره اوږه په اوږه معامالت هم د اسالمي الرښوونې
ستره برخه ده او د مسلمانانو د ژوند او چارو لپاره یې په دواړو څانگو کې بشپړه تگالر روښانه کړې ده .له دې امله
د اسالمي ټولنې په رغاونې او پرمختگ کې د مسلمانانو ذهني وده او پراخوالی مهم توکی گڼل کیږي او په دې ټینگار
شوې چې له دې ذهنې ودې او پرمختگ څخه په شخصي خوی او کړنو او ټولنیزو اړیکو کې کار واخستل شي.
اسالم د مسلمانانو د ځانگړي ،کورني او ټولنیز ژوند ،او د دولت او حکومت په کچه ژوند لپاره عمومي الرښوونې
لري.
د انساني او ټولنیزو اړیکو لپاره هم اخالقي او د جوړښت دودونه او بنسټونه لري .لکه د نورو دینونو په څیر ،اسالم
هم د انسان د ژوند او چاپیلایر لپاره عمومي الرښوونې لري ،مگر څنگه چې د انسانانو ژوند د بدلون او پرمختگ په
حال کې دی ،له دې امله اسالم دا پریکړه انسانانو ته پریخې ده چې د وخت او حاالتو له غوښتنې سره سم د اسالمي
الرښوونې په رڼا کې د خپل ځان ،ټولنې او خاورې په هکله اړونده فیصلې وکړي.
لومړي تر هرڅه دا اړینه ده چې د ولسي چارواکۍ پیژندنه وشي ځکه ولسي چارواکي لویدیځه ډیموکراسي یا ولسواکي
نه ده ،ځکه په ډیموکراسۍ او ولسواکۍ کې خلک واکمن وي ،مگر په ولسي چارواکۍ کې لوی څښتنﷻ واکمن دی
او خلک د چارو چارواکي دي .په ولسي چارواکۍ کې د ټولنې سیاسي جوړښت او سیاسي کړنالره د قرآن ،سنت،
اجماع او قیاس د بنسټونو په رڼا کې د وحدانیت ،رسالت او استازیتوب د اصولو پربنسټ جوړیږي او د لوی څښتنﷻ
د امر او نهې ټول احکام او اوامر ترسره کیږي.
لوی څښتنﷻ د انسانانو لپاره حقونه او صالحیتونه ټاکلي دي چې د بل انسان لخوا د هغې لپاره اندازې نشي ټاکل کیدی
او یا د بل انسان د ژوند په هکله د لوی څښتنﷻ له اوامرو او الرښوونې څخه بهر کوم هوډ نیول کیدی شي او یا
کومه پریکړه کیدی شي .په ولسي چارواکۍ کې دولت او حکومت د اسالمي اصولو په محدوده کې جوړیږي چې
ستره موخه یې انسانانو ته خدمت کول ،د ټولنې د پرمختگ لپاره کار کول او په ټولنه کې د ټولنیزعدالت ټینگول دي.
څرنگه چې په ولسي چارواکۍ کې واکونه او مسوولیتونه د ټولنې له وگړو سره دي نه د یو مشخص کس سره یا له
یوې مشخصې ډلې سره ،له دې امله استازیتوب او چارواکي کول هم د یوې ټولنې د ټولو وگړو حق او مسوولیت
دی .لوی څښتنﷻ په قرآن عظیم الشان کې فرمایي.
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ف الذِینَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم .
صا ِل َحا ِ
َو َع َد ه
َّللاُ الهذِینَ آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا ال ه
ت لَیَ ْست َْخ ِلفَنه ُه ْم فِي اْل ْر ِ
ض َك َما ا ْست َْخل َ
ژباړه :هللا له مؤمنانو سره وعده كړې ده چې خامخا به یې په ځمكه كې هماغه شان خلیفه گان وگرځوي لكه هغه خلك
چې له دوى مخكې یې خلیفه گان كړي وو)۲(.
له دې څخه څرگندیږي چې استازیتوب کول ،چارواکي پرمخ بوتلل او مسوولیت لرل له تقوی ،ښه عمل او نیکو
کارونو سره تړلي دي .د ټولنې هر وگړی لومړی د لوی څښتنﷻ په وړاندې مسوولیت لري او هغه ته ځواب ویونکی
دی او بیا د خپل ولس او ټولنې په وړاندې مسوولیت لري او ولس او ټولنې ته ځواب ویونکی دی.
څرنگه چې داسالم اصل په شورا والړ دی له دې امله په ولسي چارواکۍ کې د وخت او زمانې د شرایطو او غوښتنې
پراساس د دنیوي چارو د پرمختگ لپاره د اسالمي اصولو په رڼا کې د تلپاتې پریکړو او قوانینو رامینځته کول یوه
مهمه اړتیا ده .د دې پریکړو  ،قوانینو او الرښوونو رامینځته کول ،په ځانگړې توگه د دولت د اداري جوړښت په
 1النور. ۵۵ ،
 ۲روانه او ساده ژباړه ،مولوي فاروق غلجی .

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هغو برخه کې چې ځانگړي الهي پراخه الرښوونې پکې شتون ونه لري او یا قرآن او حدیثو د هغوی په هکله عمومي
الرښوونه کړې مگر ځانگړتیاوې (جزیات) یې نه دي تشریح کړي ،اړین شمیرل کیږي .دا فیصلې ،قوانین او
الرښوونې رامینځته کول یواځې د السونو په پورته کولو ،رایې اچولو یا د شنو او سرو کارټونو په ښوولو سره نه
رامینځته کیږي ،بلکې د پوهه عالمانو د ژور علمي بحث ،څیړنې او اندونو له تبادلې څخه وروسته رامینځته کیږي.
په اسالم کې حکومتداري کول او ولسي چارواکي پرمخ بوتلل اصل او هدف نه دی ،بلکې یوه وسیله ده .اصلي موخه
د ټولنې د وگړو د ظرفیتونو لوړول او د وړتیاوو پرمختگ دی ،ترڅو خلک د خپلو حقه حقونو ،خپلواکۍ او عدالت
غوښتنه وک ړای شي .خلک د ښو او بدو ترمینځ فرق وکړای شي ،حکومت او خلک داسې یو ټولنیز حالت رامینځته
کړي چې په هغې کې د ټولنې ټول وگړي له فکري او جسمي پلوه خوندیتوب ولري او د خدایي قانون په سیوري کې
پرته له ډار او ویرې څخه هوسا ژوند تیر کړي.
د دې لوړوالي او وړتیاوو د لوړولو په خاطر چارواکې د ولس په مقابل کې بیالبیل ورځني او همېشني مسوولیتونه
لري .له دې امله د ولسي چارواکۍ اصل په دې کې دی چې یو ملت د بلې ټاکنیزې دورې تر پایته رسیدو پورې
انتظار نه کوي چې په یو نظام کې بدلون راولي ،بلکې په پرلپسې توگه په ورځنیو چارو کې برخه لري او هر وخت
د دې واک لري چئ له ټاکل شوو واکمنانو سره حساب وکړي او بدلون رامینځته کړي.
که حکومت د شریعت پرالر روان نه وي او چارواکان د اسالمي سپارښتنو ،اصولو او الرښوونو پراساس خپلې
چارې سرته نه رسوي ،چارواکی له قانون څخه سرغړونه کوي ،د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي او ټولنه له فساد او
بیعدالتۍ څخه رنځ وړي ،ولس د دې واک لري چې چارواکی (خلیفه ،امیر ،ولسمشر) له کار څخه گوښه کړي .له
عليکرم هللا وجهه څخه روایت دی چې رسول اکرمﷺ فرمایلي دي.
صیَةٍ ،إِنه َما ال ه
الَ َ
وف (.)3
عةُ فِي ْال َم ْع ُر ِ
طا َ
طا َعةَ فِي َم ْع ِ
ژباړه :په گناهي(غیرشرعي) چاروکې اطاعت پکار نه دی.
پیروي یواځې د حق په الر کې پکار ده .بل ځای کې له معاذ ابن جبل(رض) څخه روایت دی چې رسول اکرمﷺ
فرمایلي دي.
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َال َ
َّللا ( ).
طا َعةَ ِل َم ْن ل ْم ی ُِط ْع ه َ
ژباړه :د هغه چا اطاعت نشته څوک چې هللاﷻ اطاعت نه کوي.
همداراز بل ځای کې رسول اکرمﷺ فرمایلي دي.
الَ َ
ق(.)5
ق فِي َم ْع ِ
طا َعةَ ِل َم ْخلُو ٍ
صیَ ِة ْالخَا ِل ِ
ژباړه :دمخلوق اطاعت دخالق په ناخوښۍ کې روا نه دی.
له دې څخه په زغرده څرگندیږي چې د ټولنې او ولس وگړي د دې واک او مسوولیت لري چې د چارواکو د چارو
څار وکړي او د هغوی په ټولو چارو رغنده نیوکې وکړي او سمې الرې ته یې برابر کړي .هر مسلمان مکلفیت لري
چې په خپله ټولنه کې د بدو مخه ونیسي او د ټولنې وگړي ښو او نیکو اعمالو ته وهڅوي .له ابوسعیدالخدري(رض)
څخه روایت دی چې رسول هللاﷺ فرمایلي دي.
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َ
س ْل َ
یر َجائِر ( ).
ق ِع ْن َد ُ
أ َ ْف َ
ان َجائِر أ ْو أ ِم ٍ
ط ٍ
ض ُل ْال ِج َها ِد َم ْن قَا َل َك ِل َمةُ َح ٍ
ژباړه :د جهادونو له جملې څخه لوی جهاد هغه دی چې د هغه پاچا یا چارواکي په مخ کې واقیعتونه ووایي او رښتیا
راڅرگنده کړي چې د حق او عدالت له الرې څخه لیرې شوي وي (غوره جهاد د ظالم حاکم په وړاندې د حق وینا
ده).
که د سیاست په نوې ژبه خبرې وکړو نو ویالی شو چې په ولسي چارواکۍ کې د چارو اصول د قانون د حاکمیت
پراساس والړ دي .په دې سیاسي نظام کې خلک خپل استازې ټاکي چې په مرکزي حکومت او ولسي جرگه (شورا)
کې د دوی استازیتوب وکړي او د دوی د گټو او رغاونې لپاره کار وکړي .ځینې کسان داسې څرگندونې کوي چې
گواکي اسالم ټاکنو (ټاکل ،رای ورکول او رای اخستل) او چارواکۍ ته د نوماندیو اجازه نه ورکوي ،مگر که د رسول
اکرمﷺ د یارانو او په ځانگړې توگه د لومړیو څلورو خلفاوو ژوند او چارې وڅیړل شي ،دا څرگندیږي چې په اسالم
کې هم د ټاکنو اجازت شته او هم چارواکۍ ته نوماندیدل شته .د رای ورکولو غوره بیلگه د دویم خلیفه عمر(رض) لخوا
د هغې کمیټې د غړو وړاندیز و چې له هغه څخه وروسته خلیفه وټاکي.
کله چې عمر(رض) ټپي شو او د مرگ په حالت کې و نو اصحابو ترې غوښتنه وکړه چې راتلونکی خلیفه وټاکي .ځینو
وړاندیز وکړ چې عبدهللا بن عمر دې د راتلونکي خلیفه په توگه وگوماري .د دې وړاندیز په مقابل کې عمر(رض)
ځواب ورکړ چې د لوی څښتنﷻ قهر دې وي پر تاسې چې ما دې ته هڅوئ چې خپل زوی د خلیفه په توگه وټاکم،
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صحیح البخاري ،كتاب أخباراآلحاد. ۷۲۵۷،
د احمد ابن حنبل مسناد. 1۲۷۴۸ ،
سنن الترمذي ،کتاب الجهاد. 1۷۰۷ :۲۹ ،
سنن ابو داود ،كتاب المالحم ۴3۴۴،او سنن النسائي ،كتاب البیعة.۴۲۰۹،

د پاڼو شمیره :له  ۲تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

حال دا چې لوی څښتنﷻ ته ورتلونکی یم .د ډیرو وړاندیزونو او د اصحابو له ټینگار څخه وروسته عمر(رض) د شپږو
اصحابو[سعد بن ابي وقاص ،عبدالرحمن ابن عوف ،زبیر بن االعوام ،طلحه ابن عبیدهللا ،علی ابن ابي طالب ،او
عثمان ابن عفان رضي هللا عنهم] کمیټه جوړه کړه چې له خپل مینځ څخه یو کس د رایو په اتفاق د راتلونکي خلیفه په توگه
وټاکي .له خبرو ،بحث او واک اخستلو څخه وروسته عثمان ابن عفان(رض) د ټولو په اتفاق د دریم خلیفه په توگه وټاکل
شو.
چارواکۍ ته د نوماندیدلو او د چارواکۍ د منصب د غوښتلو په هکله به الندیني آیات د اوسني بحث لپاره کافي وي.
یوسفعلیه وسالم د مصر پاچا ته وویل.
۷
ض ۖ ِإ ِني َح ِفی ٌ
ظ َع ِلی ٌم ( ).
علَ ٰى خَزَ ا ِئ ِن ْاْل َ ْر ِ
قَا َل اجْ َع ْل ِني َ
ژباړه :وویل (یوسف پاچا ته) چې مقرر کړه پر خزانو د ځمکې (د مصر) ،بیشکه زه ښۀ ساتونکی (د اموالو) ښۀ پوه
یم (په وجوه د تصرفاتو او جذب د فوایدو).
همدا راز سلیمانعلیه وسالم له لوی څښتنﷻ څخه د پاچاهۍ غوښتنه کړې ده.
ب ا ْغ ِف ْر ِلي َوهَبْ ِلي ُم ْل ًكا َالیَ ْنبَ ِغي ِْل َ َح ٍد ِم ْن بَ ْعدِي ۖ ِإنهكَ أ َ ْنتَ ْال َو ههابُ (.)۸
قَا َل َر ِ
ژباړه :وویل (سلیمان) ای ربه زما! وبخښه ما او راکړه ماته داسې ملک (پادشاهي) چې ونه ښائي بل هیچا لره
وروسته له ما (اوغیر له ما) څخه ،بیشکه همدا ته ډیر بخښونکی ورکونکی یې(.)۹
په ولسي چارواکۍ کې د لوی څښتنﷻ د واکمنۍ د سیورې په رڼا کې د چارواکۍ توان او پرېکړه د خلکو په الس کې
وي .د یو هیواد وگړي د هیواد او ولس لپاره په تصمیم نیولو کې فعاله برخه لري او په نیغه او ښکاره توگه د هیواد
او ملت د ورځنیو سیاسي ،ټولنیزو او حکومتي چارو په هکله فیصلې کوي او خپل مسوولیت سرته رسوي .فیصلې
له کلیو او بانډو څخه پیلیږي او د ټول ولس او ملت کچې ته رسیږي .سره له دې چې ټول وگړي په پریکړه کولو کې
حق لري ،مگر هغه کسان چې په مسایلو پوه وي ،معلومات یې د نورو پر پرتله ډیر ،پراخه او گټور وي ،اغیزمن
ثابتیږي .له دې امله فیصلې له ډیرو خبرواترو وروسته د راټول شوو کسانو د سال او مشورې پراساس سرته رسیږي.
له پورتني بحث څخه څرگندیږي چې ولسي چارواکي په ټولنه کې انصاف او عدالت ټینگوي ،په ټولنه کې داسې
ټولنیزي او اقتصادي اړیکې ټینگوي چې د هغې په سیوري کې هر انسان په خپلواکۍ ،شرافت او حیثیت کې ژوند
کوي .په ولسي چارواکۍ کې دولت او حکومت نه یواځې دا چې د لوړو اخالقي معیارونو پر اصولو والړ وي بلکې
دا لوړ اخالقي معیارونه د ټولنې د نر او ښځې د ژوند برخه هم گرځوي.
پايله

کله چې د اسالمي حکومتدارۍ او اسالمي الرښوونو په رڼا کې د ولسي چارواکۍ بحث رامینځته کیږي نو لومړۍ
خبره چې د انسان ذهن ته راځي هغه د محاسبې خبره ده چې له بده مرغه د اسالمي هیوادونو په دولتي او حکومتي
چارو کې نه لیدل کیږي.
محاسبه هغه وخت کیدای شي چې چارواکي د کار وړتیا ولري ،متقي او سپیڅلي وي ،صداقت او ایمانداري ولري ،د
لوی څښتنﷻ څخه ویره ولري او په چارو کې عدل وکړي .له دې امله په اسالم کې دولت او حکومت انسان ته د
خدمت ،د انسان د فکر او آزادیو د ودې او الهي اوامرو د پرځای کولو لپاره جوړیږي.
په اسالمي سیاسي نظام کې د دولت ،حکو مت او چارواکو ستره موخه د انساني ژوند د ساتنې ،پالنې او پرمختگ
لپاره د نوو الروچارو لټون ،انسانانو ته خدمت کول ،د ټولنې د پرمختگ لپاره کارکول او په ټولنه کې د وگړیز او
ټولنیزعدالت ټینگول دي.
د اسالمي دولتدارۍ او حکومتدارۍ اصول د شرعي موخو (مقاصد الشرعیة) په رڼا کې ،چې په دریو برخو ویشل
شوی ،جوړشوي دي .ضروري ،حاجتي او تحسیني .دا هریو ځانته جال بحث لري ،مگر هغه څه چې په دې لیکنې
پورې تړاو لري د ضروري برخه ده چې د راتلونکې سیاسي نظام بنسټ پرې باید کښیښودل شي.
د شرعي مقاصدو ضروري برخه په پنځوو اصولو ویشل شوې ده :دین ،نفس ،نسل ،مال او عقل .په اسالمي ټولنو
کې هر حکومت او په ځانگړې توگه اسالمي حکومت د دې اصولو د ساتلو او پاللو مسوولیت لري.

۷
۸
۹

یوسف. ۵۵ ،
ص.3۵ ،
کابلی تفسیر .
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دولتي او حکومتي جوړښت:
د پورتنیو هیلو د پوره کولو په خاطر او په افغانستان کې د خپلواکۍ د ټینگولو ،تلپاتې سولې او غښتلي ولسي سیاسي
نظام د مینځته راوړلو ،د بشپـړ اساسي قانون او ټولنیزعدالت د رامینځته کولو لپاره یو گډ ریاستي او پارلماني
جمهوري نظام یواځینۍ د حل الر ده .دا نظام په نورو هیوادونو کې هم شته مگر ،د افغانستان لپاره پکښې ځینې
ځانگړنې په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان دولتي او حکومتي جوړښت به د الندنیو ځواکونو له جوړښت څخه جوړ وي.
 .1اجرائیه ځواک
 .۲مقننه ځواک
 .3قضائیه ځواک
 .1اجرائیه ځواک
اجرائیه ځواک په دوو برخو ویشل کیږي .ولسمشري او لومړی وزارت.
الف :ولسمشري
ولسمشري د ولسمشر او ولسمشر له مرستیال څخه جوړه ده .ولسمشر خپل مرستیال د اسالمیت ،کفایت او وړتیا پر
اساس غوره کوي نه د قومیت او ویش پر اساس .کیدای شي دواړه د یو قوم څخه وي او یا هم د بیالبیلو قومونو څخه.
د افغانستان ولسمشر به په الندنیو برخو کې واکونه ولري.
 .1ولسمشر د دولت مشر او د پوځ ستر قوماندان دی.
 .۲د افغانستان د عمومي کورني او بهرني سیاست د چارو او الرښوونو مسوولیت.
 .3د افغانستان استازیتوب په نړیواله کچه او د نړیوالو قراردادونو السلیکول.
 .۴د ولسي جرگې د پنځۀ اویا سلنې ( )۷۵٪رایو اخستنې څخه وروسته بل هیواد سره د جگړي اعالنول.
 .۵د کورنیو او بهرنیوعواملو له امله په هیواد کې د بیړني حالت اعالنول.
 .۶د قوانینو د رامینځته کولو او د هیواد د نورو مهمو مسئلو په اړه د ولس نه د ټولپوښتنې حق او صالحیت.
 .۷د لومړي وزیر منل.
 .۸د وزیرانو منل او نه منل.
 .۹د قانون په توگه د ولسي جرگې لخوا د منل شوو مسودو ،منل ،نه منل او السلیک کول.
 .1۰د ملي دفاع وزارت.
 .11د بهرنیو چارو وزارت.
 .1۲ملي امنیت.
 .13لویه څارنوالې.
 .13ستره محکمه.
 .1۴د علماوو شورا.
ولسمشر د پورتنیو وزارتونو وزیران ،د ملي امنیت ریس ،لوی څارنوال ،قاضي القضات او د سترې محکمې قاضیان
او د علماوو شورا غړي ولسي جرگې ته ورپیژنې او د ولسي جرگې د منلو وروسته یاد کسان خپلې دندې پرمخ
بیایي.
ولسمشريزه ټاکنيزه جرگه
د نفوسو د شمیرې پر بڼسټ به د ولسوالیو په کچه د ولسمشر د ټاکلو لپاره ولسمشریزه ټاکنیزه جرگه جوړیږي او
غړي به یې الندنئ ځانگړتیاوې او محدودیتونه لري.
 .1افغان وي او د ښه نوم خاوند وي.
 .۲عمر یې دیرش کاله او یا ډیر وي.
 .3په ښوونځي او یا مدرسه کې یې لیک او لوست کړی وي ،زده کړې یې د لیسانس تر کچې پورې رسولی وي او
د بریا قانوني اسناد ولري.
 .۴د افغانستان په سیاسي حاالتو او اوضاع پوه وي.
 .۵د افغانستان په اساسي قانون ،د انتخاباتو په قانون او نورو اړونده قوانینو پوه وي.
 .۶د سیمې د هیوادونو ،گاونډیو هیوادونو او نړیوالو هیوادونو په سیاسي لوبو پوه وي.
الندیني کسان د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې غړیتوب نشي ترالسه کوالی.
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 .1په رشوت او فساد کې ککړ ،نیول شوي او تورن کسان.
 .۲په غال ،قاچاق او نیشه یي توکو کې ککړ ،نیول شوي او تورن کسان.
 .3د پردیو جایدادونو او دولتي ځمکو غاصبین.
 .۴هغه څوک چې قتل یې کړی وي او با پرې د قتل تور وي.
 .۵په پردیو هیوادونو پورې تړلي کسان.
که چېرې د پورتنیو ځانگړنو او وړتیاوو پرخالف کوم کس ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې ته الر پیدا کړي او دا ثابته
شي چې نوموړي کس غلط معلومات ورکړي سزا به ورکړل شي .که چیرې دا ثابته شي چې معلومات اخستونکی په
دې پوهیده چې معلومات غلط وو او نوموړي جوړجاړی کړی ،سزا به ورکړل شي.
د ولسمشريزې ټاکنيزې جرگې د استازو ټاکل:
د ولسوالیو د شمیرې پر اساس ،د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې لپاره استازي د پټو او نیغو سیده رای اخستلو او رای
ورکولو له الرې ټاکل کیږي .د رایو د گټلو لپاره ساده اکثریت داعتبار وړ دی .اټکل به وکړو چې په یو والیت کې
پنځه والسوالۍ دي او هره ولسوالي باید خپل استازي د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې لپاره وټاکي .د لومړۍ ولسوالۍ
د نفوسو شمیره شل زره کسان ( ،)۲۰۰۰۰د دویمې ولسوالۍ د نفوسو شمیره دیرش زره ( )3۰۰۰۰کسان ،د دریمې
ولسوالۍ د نفوسو شمیره پنځوس زره کسان( ،)۵۰۰۰۰د څلورمې ولسوالۍ د نفوسو شمیره لس زره کسان()1۰۰۰۰
او د پنځمې ولسوالۍ د نفوسو شمیره څلویښت زره( )۴۰۰۰۰کسان دي .که چیرې اصول داسې جوړ شي چې د لس
زرو( )1۰۰۰۰کسانو په استازیتوب یو استازی وټاکل شي نو لومړۍ ولسوالي به دوه( )۲استازي وټاکي ،دویمه
ولسوالي به درې( )3استازي وټاکي ،دریمه ولسوالي به پنځۀ( )۵استازي وټاکي ،څلورمه ولسوالي به یو( )1استازي
وټاکي او پنځمه ولسوالي به څلور( )۴استازي وټاکي .چیرته چې ښارونه دي او په ولسوالیو پورې تړلې نه دي ،ټاکنې
به یې په ناحیو او حوزو کې په همدې ډول پرمخ ځي.
اوس به دریمه ولسوالي راواخلو چې شمیر یې پنځوس زره ( )۵۰۰۰۰د رایو وړ کسان دي او دوی باید پنځه استازي
وټاکي .په دې سیمه کې پنځۀ گوندونه سیاسي فعالیت لري او هر گوند غواړي خپل استازي وټاکي .همداراز درې
کسان په ځانگړې خپلواکه توگه غواړي ځانونه دې جرگې ته نوماند کړي .هر گوند کوالي شي تر پنځو کسانو پورې
په دې ولسوالۍ کې دې جرگې ته د استازیتوب لپاره نوماند کړي .درې ځانگړي کسان هم خپل نومونه دې جرگې ته
د استازیتوب لپاره دنوماندو په شمیره کې لیکي .رای ورکوونکي د گوندونو او ځانگړو کسانو له لستونو څخه یواځې
یو کس ته رای ورکوالی شي.
داسې اټکل به وکړو چې په دې ولسوالۍ کې ټولې پنځوس زره ( )۵۰۰۰۰روغې او قانوني رایې اچول شوي دي او
والسوالي پنځه ( )۵استازي ټاکنیزې جرگې ته لیږي .د ټاکنو له شمیرنې څخه وروسته داسې څرگندیږي چې الف
گوند شل زره ( )۲۰۰۰۰رایې وړي ،ب گوند لس زره( )1۰۰۰۰رایې وړي ،ج گوند پنځۀ زره( )۵۰۰۰رایې وړي،
د گوند یوزر اته سوه( )1۸۰۰رایې وړي ،هـ گوند یوزر دوه سوه ( )1۲۰۰رایې وړي ،احمد زر( )1۰۰۰رایې
وړي ،لیال لس زره پنځۀ سوه( )1۰۵۰۰رایې وړي او جاوید پنځه سوه( )۵۰۰رایې وړي دي .له دې څخه وروسته
استازي د الندې جدول پراساس ټاگل کیږي.
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د شمیرنې وروسته بریالي کسان په الندې توګه دي:

د ولسمشريزې ټاکنيزې جرگې موخه:
د دریمې برخې پای
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