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

۲۰1۹/۰۸/1۷

ډاکټر عبدالقیوم مومند

دولتي ،حکومتي او سـیاسـي جوړښـت
څلورمه برخه
د ولسمشريزې ټاکنيزې جرگې موخه:
د دې جرگې موخه دا ده چې د ولسمشرۍ لپاره د نوماندو د لست څخه تر څلورو کسانو پورې د ولسمشریزو ټاکنو
لپاره غوره کړي او ملت ته یې وروپیژني ترڅو د ملت رایی ترالسه کړای شي .که د نوماندو شمیره لږه وي ،یانې
د ولسمشرۍ لپاره یو ،دوه ،درې یا څلورکسان نوماند وي ،جرگه به د دغو کسانو په اړه پریکړه کوي .جرگه کوالی
شي څلور کسان یا درې کسان ملت ته وروپیژني ،مگر لږ تر لږه باید دوه کسان ملت ته د ولسمشر د نوماندۍ لپاره
وروپیژني .ولسمشریزه ټاکنیزه جرگه مسوولیت لري چې د ټولو هغو کسانو اسناد او کړنې وڅیړي چې ځانونه یې
ولسمشرۍ او د ولسمشر مرستیالۍ ته نوماند کړي دي .ولسمشریزه ټاکنیزه جرگه د نوماندو کسانو سیاسي تگالر ،د
افغانستان لپاره د دوی سیاسي ،اقتصادي ،تعلیمي ،دفاعي او ولسي کړنالرې څیړي او د دوی د بهرني سیاست پالیسي
او نور اړونده اسناد تر غور الندې نیسي .جرگه چې څومره د ولسمشر په هکله معلومات راټولوي او پورتني قوانین
پرې پلي کوي ،هماغومره به د ولسمشر د مرستیال په هکله هم معلومات راټولوي ،څیړنې به کوي او د ولسمشرۍ
لپاره د کاندید شرایط به پرې پلې کوي .کله چې دوی خپله دنده سرته ورسوله او د ولسمشراو ولسمشرمرستیال لپاره
یې نوماند کسان ملت ته وروپیژندل ،د دوی دنده پای ته رسیږي.
دوی د دې دندې له پای ته رسیدو څخه وروسته د کوم مالي امتیاز حق او انتظار نشي لرلی ،پرته له هغه لگښت څخه
چې کابل ته په سفر ،کابل کې د اوسیدو په محال ،او د خپلو رسمي او شخصي دندو د تم ،ځنډ او نه سرته رسولو له
امله رامینځته کیږي .دوي یواځې خپل اسالمي او ملي رسالت ترسره کوي او د همدې ویاړ خاوندان به وي.
د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې د کار تر پای ته رسیدو وروسته تر ټولټاکنو پورې د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې
غړي حق نلري چې د ولسمشرۍ د هیڅ نوماند لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي او یا د یو نوماند لپاره تبلیغ او فعالیت
وکړي .د سرغړونې په وخت کې به ورته اړونده سزا ورکړل شي .د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې د غړو دویمه دنده
د ولسي جرگې د ټاکنو په وخت کې په اړونده ولسوالیو ،ناحیو او حوزو کې د ټاکنو د جرگه گۍ مشري کول دي.
دلته هم دوی د دندې تر پای ته رسیدو وروسته د کوم مالي امتیاز حق او انتظار نشي لرالی ،پرته له هغه لگښت څخه
چې د ولسوالیو ،ناحیو او حوزو مرکز ته په سفر ،د ولسوالیو ،ناحیو او حوزو مرکز کې د اوسیدو پر مهال ،او د
خپلو رسمي او شخصي دندو د تم ،ځنډ او نه سرته رسولو له امله رامینځته کیږي.
ولسمشریزه ټاکنیزه جرگه به ولسمشرۍ ته نوماند او د ولسمشرۍ مرستیال نوماند کسان په الندنیو ځانگړتیاوو او
محدودیتونو کې ملت ته ورپیژني او ملت به یې د اوو( )۷کلونو لپاره ټاکي.
 .1افغان ،مسلمان او د ښه نوم خاوند وي.
 .۲بهرنی تابعیت ونلرې ،د ناافغان مور او پالر څخه نه وي زیږیدلی او بهرنۍ ښځه ونلري.
 .۳عمر یې پنځۀ دیرش کاله او یا ډیر وي.
 .۴په ښوونځي او یا مدرسه کې یې لیک او لوست کړی وي ،زده کړې یې د ماسترۍ تر کچې پورې رسولې وي او
د بریا قانوني اسناد ولري.
 .۵د افغانستان په سیاسي حاالتو او اوضاع پوه وي.
 .۶د افغانستان په اساسي قانون ،د ټاکنو په قانون او نورو اړونده قوانینو پوه وي.
 .۷د سیمې د هیوادونو ،گاونډیو هیوادونو او نړیوالو هیوادونو په سیاسي لوبو پوه وي.
الندني کسان ولسمشر او د ولسمشر مرستیال ته نشي نوماند کیدای.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

 .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.
 .۳د 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 ځانگړتیاوو او وړتیاوو پر خالف کوم کس د ولسمشر او ولسمشر مرستیال د نوماند په توگه ټاکنو
ته الر پیدا کړي او دا جوته 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.
وروسته له دې چې ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې د ولسمشرۍ لپاره نوماند کسان ملت ته وروپیژندل ،نوماند کسان په
خپلو سیاسو فعالیتونو پیل کوي ،او تر نویو( )۹۰ورځو پورې وخت لري چې ملت ته خپل پروگرامونه وړاندې او
تشریح کړي او له روا او معقولو الرو څخه د ملت مالتړ ترالسه کړي .په یونویومه ( )۹1ورځ به ټاکنې کیږي .که
له نوماندو کسانو څخه په لومړي پړاو ټاکنو کې کوم نوماند پنځوس سلنه جمع یو ( )1+۵۰٪رای ترالسه کړي نو
نوموړی گټونکی شمیرل کیږي .که داسې پیښه شوه چې د هیڅ نوماند رایې د پنځوس سلنې جمع یو ( )1+۵۰٪رایو
څخه ډیرې نه شوي ،نو هغه دوه کسان چې تر ټولو ډیرې رایې یې ترالسه کړي ،دویم پړاو ټاکنو ته ځي.
په دویم پړاو ټاکنو کې چې هرچا ډیرې رایې ترالسه کړې ،گټونکی شمیرل کیږي .دویم پړاو ټاکنې باید د لومړي
پړاو ټاکنو له نیټې څخه دیرش ورځې وروسته ترسره شي .یو کس حق لري یواځې دوه دورې ولسمشري وکړي.
د قانون په وړاندې د ولسمشر مسوولیت
د قانون په وړاندې ولسمشر او د ولسمشر مرستیال د یو عام افغان حیثیت لري او کوم ځانگړی امتیاز نه لري.
د ولسمشر گوښه کيدل او گوښه کول:
 .1که د کومې ناروغتیا او یا بلې وجې له امله ولسمشر له خپلې دندې څخه استعفا وکړي ،د ولسمشر مرستیال د ټاکل
شویو واکونو په چوکاټ کې دننه د ولسمشر په توگه ټاکل کیږي ،په دریو میاشتو کې دننه باید ټاکنې سرته ورسیږي
او نوي ولسمشر ته حکومت وسپارل شي .په دې درې میاشتنۍ موده کې ولسمشر د قانون د تعدیل ،په اړونده
وزارتونو ،سترې محکمې ،لویه څارنوالۍ ،ملي امنیت او علماوو شورا کې د مشرانو ،مسوولینو او چارواکو د ټاکلو
او گوښه کولو صالحیت نه لري ،د ملي او مهمو مسایلو په هکله ټولپوښتنه نشي کوالی.
 .۲که د کومې ناروغتیا او یا بلې وجې له امله ولسمشر او د ولسمشر مرستیال دواړه له خپلو دندو څخه استعفا وکړي،
د ولسي جرگې مشر د ولسمشر دنده پرمخ بیایي .په دریو میاشتو کې دننه باید ټاکنې سرته ورسیږي او نوي ولسمشر
ته حکومت وسپارل شي .په دې درې میاشتنۍ موده کې ولسمشر د قانون د تعدیل ،په اړونده وزارتونو ،سترې
محکمې ،لویه څارنوالۍ ،ملي امنیت او علماوو شورا کې د مشرانو ،مسوولینو او چارواکو د ټاکلو او گوښه کولو
صالحیت نه لري ،د ملي او مهمو مسایلو په هکله ټولپوښتنه نشي کولی.
 .۳که محکمه په ولسمشر کوم جرم ثابت کړي ،محکمه به اړونده سزا ورکوي .د محکمې له فیصلې څخه وروسته
ولسمشر له دندې څخه گوښه کیږي .د ولسمشر له گوښه کیدو وروسته د ولسمشر مرستیال د ولسمشر په توگه ټاکل
کیږي .په دریو میاشتو کې دننه باید ټاکنې سرته ورسیږي او نوي ولسمشر ته حکومت وسپارل شي .په دې درې
میاشتنۍ موده کې ولسمشر د قانون د تعدیل ،په اړونده وزارتونو ،سترې محکمې ،لویه څارنوالۍ ،ملي امنیت او
علماوو شورا کې د مشرانو ،مسوولینو او چارواکو د ټاکلو او گوښه کولو صالحیت نه لري ،د ملي او مهمو مسایلو
په هکله ټولپوښتنه نشي کولی.
 .۴که محکمه د ولسمشر په مرستیال کوم جرم ثابت کړي ،محکمه به اړونده سزا ورکوي .د محکمې له فیصلې څخه
وروسته د ولسمشر مرستیال له دندې څخه گوښه کیږي .د ولسمشر مرستیال د گوښه کیدو څخه وروسته ولسمشر
ځانته نوی مرستیال ټاکي .د نوی مرستیال د ټاکلو په وخت باید نوموړي د ولسمشر مرستیال لپاره د کاندیدو ټول
شرایط پوره کړي وي.
 .۵که چیرې ولسمشر خپلې چارې سمې سرته ونه رسوي ،ولسي جرگه د دې واک لري چې د خپلو ټولو استازو په
پنځه اویا سلنې ( )۷۵٪رایو سره ولسمشر له واک څخه گوښه کړي .د ولسمشر له گوښه کیدو سره دولسمشر مرستیال
هم له کارڅخه گوښه کیږي .د ولسمشر او مرستیال له گوښه کیدو وروسته د ولسي جرگې مشر د ولسمشر دنده پرمخ
بیایي ،په دریو میاشتو کې دننه باید ټاکنې سرته ورسیږي او نوي ولسمشر ته حکومت وسپارل شي .په دې درې
میاشتنۍ موده کې ولسمشر د قانون د تعدیل ،په اړونده وزارتونو ،سترې محکمې ،لویه څارنوالۍ ،ملي امنیت او

د پاڼو شمیره :له  ۲تر4
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

علماوو شورا کې د مشرانو ،مسوولینو او چارواکو د ټاکلو او گوښه کولو صالحیت نلري ،د ملي او مهمو مسایلو په
هکله ټولپوښتنه نشي کوالی.
 .۶که چیرې داسې حالت راشي چې ولسمشر ،د ولسمشرمرستیال او د ولسي جرگې مشر په یو وخت کې ناروغه
شي او د کار وړتیا ونلري او یا هم په یو وخت مړه شي نو لومړی وزیر به د ولسمشرۍ او لومړي وزارت چارې
یوځای پرمخ بیایي .په دریو میاشتو کې دننه باید ټاکنې سرته ورسیږي او نوي ولسمشر ته حکومت وسپارل شي .په
دې درې میاشتنۍ موده کې ولسمشر د قانون د تعدیل ،په اړونده وزارتونو ،سترې محکمې ،لویه څارنوالۍ ،ملي امنیت
او علماوو شورا کې د مشرانو ،مسوولینو او چارواکو د ټاکلو او گوښه کولو صالحیت نلري ،د ملي او مهمو مسایلو
په هکله ټولپوښتنه نشي کوالی .لومړی وزیر کوالی شي چې ولسمشرۍ ته نوماند شي ،مگر نوماندیدل یې باید د
دندې ځنډ او نیمگړتیا رامینځته نکړي.
 .۷ولس د دې واک لري چې د ټولپوښتنې له الرې د ټول ولس د پنځۀ اویا سلنو ( )۷۵٪رایوو اخستلو څخه وروسته
ولسمشر او د هغه مرستیال د واک څخه گوښه کړي .د ولسمشر او ولسمشر د مرستیال د گوښه کیدو څخه وروسته د
ولسي جرگې مشر د ولسمشر دنده پرمخ بیایي .په دریو میاشتو کې دننه باید ټاکنې سرته ورسیږي او نوي ولسمشر
ته حکومت وسپارل شي .په دې درې میاشتنۍ موده کې ولسمشر د قانون د تعدیل ،په اړونده وزارتونو ،سترې
محکمې ،لویه څارنوالۍ ،ملي امنیت او علماوو شورا کې د مشرانو ،مسوولینو او چارواکو د ټاکلو او گوښه کولو
صالحیت نلري ،د ملي او مهمو مسایلو په هکله ټولپوښتنه نشي کوالی.
له دندې وروسته امتيازات
وروسته له دې چې ولسمشر خپله دنده پای ته ورسوي ،د پخواني ولسمشر خطاب ورته کیږي او د یو عادي افغان په
توگه خپل ژوند د هیواد په هرځای کې چې وغواړي او وړتیا یې ولري ،سرته رسوي .د دندې له پای ته رسیدو څخه
وروسته د ژوند ترپای پورې ،مقررشوی تقاعد ورکول کیږي او د ورځنیو اړتیاوو لپاره یو موټر ،یو چلونکي او یو
ساتونکی ورکول کیږي .د چلونکي او ساتونکي معاش د دولت له بودجې څخه ورکول کیږي .پخوانی ولسمشر نور
د هیڅ راز امتیاز مستحق نه دی او د قانون په دائره کې خپل ورځنی ژوند پرمخ بیایي .که چیرې پخوانی ولسمشر
فیصله وکړي چې کار ،تجارت او یا نور داسې فعالیت وکړي چې د هغې په مقابل کې نوموړی معاش یا اجوره الس
ته راوړي ،په تقاعد او نورو دولتي امتیازاتو یې کومه اغیره نه لري .که چیرې ولسمشر له خپلې میرمنې څخه مخکې
مړ شي ،میرمنې ته یې د هغې د ژوند تر پایه پورې ولسمشر ته د مقرر شوي تقاعد اویا سلنه ( )۷۰٪ورکول کیږي.
موټر او چلونکې ورسره پاتې کیږي ،مگر ساتونکی ترې اخستل کیږي .د ولسمر د مرستیال لپاره پورتني حقوق او
شرایط پلې دي.
ولسي جرگې ته د ولسمشر د کابينې ورپيژندنه:
د ولسمشر لخوا ولسي جرگې ته د منلو لپاره د ملي دفاع وزیر ،د بهرنیوچارو وزیر ،قاضي القضات ،د سترې محکمې
د قاضیانو ،د ملي امنیت د رئیس او لوي څارنوال ورپیژندل کیږي.
د ملي دفاع او بهرنیوچارو وزیرانو ،ملي امنیت رئیس او لوي څارنوال په هکله د فیصلې په وخت کې باید د ولسي
جرگې ټول استازي موجود وي او خپله پریکړه په پنځوس سلنه جمع یو ( )1+۵۰٪رایو په اکثریت ترسره کړي.
د ملي دفاع وزیر ،د بهرنیوچارو وزیر ،د ملي امنیت رئیس او لوی څارنوال د اجرائیه ځواک برخه ده چې د ولسمشر
تر واک الندې کار کوي .ولسمشر دوی ولسي جرگې ته ورپیژني .ولسي جرگه یې د منلو او نه منلو حق لري .د نه
منلو په صورت کې ولسمشر باید نوي کسان ولسي جرگې ته د منلو لپاره وروپیژني .د منلو په صورت کې د ملي
دفاع وزیر ،د بهرنیوچارو وزیر ،د ملي امنیت رئیس او لوی څارنوال د اوه ( )۷کلونو لپاره په دنده گومارل کیږي.
دقاضي القضات او سترې محکمې د قاضیانو په هکله د فیصلې په وخت کې باید د ولسي جرگې ټول استازي موجود
وي او خپله پریکړه د پنځه شپیته سلنه ( )۶۵٪رایو په اکثریت ترسره کړي .ولسمشر دوی ولسي جرگې ته ورپیژني.
ولسي جرگه یې د منلو او نه منلو حق لري .د نه منلو په صورت کې ولسمشر باید نوي کسان ولسي جرگې ته د منلو
لپاره وروپیژني .د منلو په صورت کې قاضي القضات او د سترې محکمې قاضیان د څوارلسو ( )1۴کلونو لپاره په
دنده گومارل کیږي.
ستردرستیز د ملي دفاع وزیر په مشوره د ولسمشر لخوا د اوو ( )۷کلونو لپاره په دنده گومارل کیږي.
د واليتي څارنواليو ريسان:
د لوی څارنوال مرستیال او د والیتي څارنوالیو رئیسان د ولسمشر لخوا د لوی څارنوال په مشوره د اوو ( )۷کلونو
لپاره په دنده گومارل کیږي .د لوی څارنوال ،د لوی څارنوال د مرستیال او والیتي څارنوالیو د رئیسانو د کار دوره

د پاڼو شمیره :له  ۳تر4
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

د ولسمشر د کار له دورې سره یوځای پای ته رسیږي .بیا ټاکل شوی ولسمشر او یا نوی ولسمشر کوالی شي یا دوی
بیرته په خپلو دندو وگوماري او یا نوي کسان د مقرارتو پراساس وټاکي.
د واليتي محکمو ريسان:
د څلورمې برخې پای

د پاڼو شمیره :له  4تر4
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

