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 ۱۱/۱۰/۲۰۱۶احسان هللا مایار                                                                                         
 

 برگ های ریخته از تاریخ معاصر افغانستان
 قسمت دوم

 صدراعظم:صالحیت های 

 صدراعظم و کابینه دارای صالحیت ها و وظایف آتی می باشد: -۷
 

 الف: وضع و تنفیذ سیاست داخلی و خارجی کشور مطابق به نص و روح این موافقتنامه و در حدود قانون.

ب: اداره و سرپرستی از امور وزارت خانه ها و سائر موسسات و اورگان های اجتماعی و ادارات و ایجاد 

 نگی میان آنها.همآه

 ج: اتخاذ تصامیم اجرائی و اداری مطابق مقررات و سرپرستی از امور تنفیذ آن.

 د: تسوید قوانین، تهیه و لوایح و مقررات.

هـ: تنظیم و کنترول بودجهء دولت و اتخاذ تدابیر غرض به کار انداختن منابع به خاطر اعمار مجدد اقتصاد کشور 

 پولی و بودجوی کشور. و بنیان گذاری سیستم ارزشمند

و: تهیه و نظارت بر تنفیذ پروگرام های اقتصاد اجتماعی و پالن های تعلیمی کشور به خاطر تأسیس یک مملکت 

 اسالمی متکی به خود.

تعهدات خارجی،  ۀین المللی و بحث و مناقشه دربارز: تحفظ و ارتقای اهداف و مقاصد افغانستان در جوامع ب

 پروتوکول ها و تعهدات بین المللی و قرار دادهای اقتصادی.

ح: اتخاذ تذابیر غرض تضمین نظم عامه، صلح امنیت و اخالق اسالمی و تضمین انصاف در ادارات توسط یک 

 عدلیه آزاد و بی طرف.

 به خاطر تائید از مواد فوق شخصیت های آتی امضاء نمودند. 

 -صبغت هللا مجددی)جبهه نجات ملی( -برهان الدین ربانی)جمعیت اسالمی( -ب اسالمی(گلبدین حکمتیار)حز

پیر سید احمد گیالنی)محاذ  -احمدشاه احمدزی)اتحاد اسالمی( -مولوی محمد نبی محمدی)حرکت انقالب اسالمی(

 شیخ آصف محسنی)حرکت اسالمی(. -آیت هللا فاضل)حزب وحدت اسالمی( -ملی(

 اتی گلبدین حکمتیار مانند پیشگفتار حذف گردید.بخش مصاحبه  مطبوع

آباد تړون تر السلیک کیدو وروسته د هیواد د اسالم  د تشکیل کابینه: ۀآغاز مشوره دربار     

 ه ورکړه شی او ترو کار ژر پیل او وروستی بڼیدړصدراعظم محترم حکمتیار تیڼگار راو چی د کابینی د جو
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سفر وشی. خو محترم استاد ربانی اصرار کاوه چی د سعودی او ایران تر سفرونو هغه وروسته بیت هللا شریف ته 

 وروسته د کابینی په جورولو الس پوری شی.

 ډیږی او په همدی وجه پریکړه  وشوه چی تر نوموړیرو سفرونو وروسته به ټول مشران په جالل آباد کی غون

 په لومړی نیټه به کابینه اعالنیږی. د حمل

د تنظیمونو مشرانو په ر خالف پوړه شوه خو د ژمنی د کی د صدراعظم تر مشری الندی غونډه جپه جالل آبا

یی تړون له روحم آباد الد غونډو په ترڅ د اس د جالل آباد .ږل، بلکی نمایندگان ئی ور ولیډون نکړخپله پکی گ

د کابینی د جورونی عملیی  د چارو تر سره شوه اواو حکم  سره سم د کابینی د جوړولو په برخه کی د مشوری 

څ قانونی مانع نه و پاتی، خو په دی غونده کی د جمعیت ته د وروستی بڼی د ورکولو په الرکی صدراعظم ته هی

)سیاف.م( غوښتنه وکړه چی  او اتحاد نمایندگانو سید نورهللا عماد)جمعیت ربانی.م( او انجنیر احمد شاه احمدزی

په چهار آسیاب کی غونډه وشی او په دی غونډه کی د د حمل په  نهمی  د جوړولو وروستی پریکړه د کابینی

ون ډتنظیمو مشران حتما په خپله برخه واخلی او که کوم مشر پکی گ

ونکړ، د صدراعظم د پریکری په برخه کی به د اعتراض او شکایت 

او د نورو تنظیمونو نمایندگانو د ملی  حکمتیارمحترم  حق نلری،

 ړون د تطبیق د باد تمصالحو او اسالم آ

سره موافقه وسی د ښه پر مختگ لپاره د نوموړیو له پیشنهاد پر    

 .هړوک

 فیصله های رهبران جهادی در جالل آباد:

 الرحیم بسم هللا الرحمن

 ش۲۹/۱۲/۱۳۷۱فیصله های شورای تنظیم های جهادی مورخ 

همه رهبران در چهار آسیاب کابل  حمل روز دوشنبه جلسۀ ۹به تاریخ 

تشکیل می شود که در جلسه تنها رهبران تنظیم های جهادی شخصاً 

 اشتراک می کنند نه نمایندگان شان.

 فیصله دومی در عین روز:

 دا روز دوشنبه قبلهمه تنظیم های جهادی اسمای افراد شان را غرض تعیین وزرا و کابینه الی فردا و یا پس فر

 عظم بسپارد.صدر ااز ظهر به 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

اسالم  در جالل آباد مطابق توافقنامۀ ۱۶/۱۲/۱۳۷۱رهبران تنظیم های جهادی افغانستان روز چهارشنبه مورخ 

 آباد جهت تشکیل حکومت اسالمی به فیصله های ذیل توافق نمودند:

و جهادی انتخاب می گردند که جمعاً اول: شورای مشتمل بر رهبران تنظیم های جهادی و شخصیت های علمی 

( بیست و یک عضو بوده و به توافق دو ثلث رهبران تنظیم ها تشکیل می گردد که به نام شورای ۲۱دارای )

عالی نظارت یاد می شود. رئیس این شورا به توافق دو ثلث اعضاء از میان اعضای شورا تعیین می شود. این 

 اسالمی وظایف ذیل را به عهده دارد:شورا تا زمان تشکیل پارلمان منتخب 

 الف: نظارت بر امور دولت
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 دوم: استجواب و استیضاح در موارد الزم از مسئولین دولت. 

 ج: رهنمائی و اعطای مشوره های الزم به مسئولین دولت.

 د: اجتناب و جلوگیری از عدم مراعات قوانین و مقررات و التزام به میثاق صلح.

ب جهادی به اساس نقش ارزنده شان در جهاد اسالمی امتیازات مافوق  وزیر و به معاونین دوم: به رهبران احزا

 شان امتیازات معادل وزیر اختصاص می یابد.

سوم: برای همه احزاب اسالمی عجالتا به خاطر فعالیت های تنظیمی شان دفاتری از طرف دولت تخصیص داده 

محدوده شهر کابل پنجاه جریب زمین جهت اعمار دفتر و خانه  می شود. همچنان برای همه تنظیم های جهادی در

 های مسکونی اعضای بلند پایه و مهم شان اختصاص می یابد.

چهارم: به خاطر برگزاری انتخابات طوریکه در توافقنامه اسالم آباد آمده است کمیسیون انتخابات تعیین می گردد 

 های آتی عضویت خواهند داشت. که در آن بر عالوه یک یک نفر از هر تنظیم شخصیت

 راشد سلجوقی -

 عشرتی -

 ابالغ -

 داکتر عبدالوکیل -

 نهضت فراهی -

 محمد زمان مزمل -

 صباح الدین کشککی -

 اکبر خان نرگس -

 سید علی اکبر شهرستانی -

 رئیس کمیسیون برگزاری انتخابات از میان اعضای کمیسیون به توافق دو ثلث اعضاء تعیین می گردد.

 می تواند از جمله پست های مهم ذیل فقط عهده دار یکی از پست های مهم می باشد. پنجم: هر تنظیم جهادی

 ریاست جمهوری  - ۱

 صدارت  -۲

 وزارت دفاع - ۳

 وزارت خارجه - ۴

 وزارت داخله - ۵

 ریاست امنیت ملی  - ۶

 ششم: وزارت ها و ریاست های عمومی به شکل ذیل تشکیل می گردد:

 وزارت دفاع - ۱

 خارجهوزارت  - ۲

 وزارت داخله - ۳

 وزارت اطالعات و کلتور - ۴

 وزرات معارف - ۵

 وزارت راه سازی و انکشاف دهات - ۶
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 وزارت تجارت - ۷

 وزارت زراعت - ۸

 وزارت مخابرات - ۹

 وزارت حج و اوقاف - ۱۰

 وزارت امور عودت کنندگان، شهداء و معلولین - ۱۱

 وزرات صحت عامه - ۱۲

 واسکانوزارت شهر سازی  - ۱۳

  وزارت تحصیالت عالی - ۱۴

 وزارت آب و برق- ۱۵

 وزرات ترانسپورت -   ۱۶

 وزارت صنایع  - ۱۷

 وزارت معادن - ۱۸

 وزرات عدلیه - ۱۹

 وزارت کار و امور اجتماعی - ۲۰

 وزارت پالن - ۲۲

 وزارت مالیه - ۲۲

 ریاست عمومی امنیت دولتی - ۲۳

 ریاست عمومی هوانوردی ملکی- ۲۴

 ریاست عمومی تهیه و مراقبت مواد غذائی - ۲۵

 ریاست شاروالی کابل - ۲۶

 ریاست عمومی کارتوگرافی - ۲۷

 ریاست سره میاشت  - ۲۸

 ریاست بانک - ۲۹

 ریاست گرزندوی - ۳۰

 ریاست ترافیک - ۳۱

 ریاست ستره محکمه - ۳۲

 څارنوالیلوی  - ۳۳

 ریاست عمومی اقوام و قبایل- ۳۴

هفتم: به تمام تنظیم های جهادی در حکومت و هیئت کابینه دو دو وزارت تخصیص داده شده و به تنظیم های 

حرکت انقالب اسالمی و حزب وحدت اسالمی سه سه وزارت تخصیص داده شده است. سایر وزرات ها به 

وزرات مربوط شان به اشخاص اهل آن چه خارج تنظیم باشد،  داده می شود. هر تنظیم پنج نفر را غرض پست 

 صدراعظم معرفی می نماید. 

اسال آباد کمیسیون های پنج گانه به ترتیب آتی تشکیل داده شده  ۱۹۸۹مارچ  ۸هشتم: طبق موافقت نامه مورخ 

 است.

 الف: دریافت و توزیع مواد غذائی:
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 اعضاء  تنظیم مربوط

 وکیل عبدالعزیز  جبهه نجات 

 قاضی محمد صادق  محاذ ملی

 جواد  المیحزب اس

 استاد سمیع  حزب وحدت

 خداداد عرفانی حرکت اسالمی

 --  حرکت انقالب

 -- حرکت اسالمی خالص

 --  جمعیت

 --   اتحاد

 ب: کمیسیون بر گزاری انتخابات:

 اعضاء  تنظیم مربوط

 شاه آقا مجددی  جبهه نجات

 څارنوال محمد قاسم   محاذ

 سرفراز  حزب اسالمی

   داکتر طالب  حزب وحدت

 قاضی داود حرکت اسالمی

 محمد اسمعیل صدیقی  حرکت انقالب

 -- حزب اسالمی خالص

 --  جمعیت

 --  اتحاد 

 

 ج: کمیسیون بر آتش بس:

 اعضاء  تنظیم مربوط

 جنرال اسدهللا فالح  نجات جبهه

 جنرال نوری  محاذ ملی

 مدیر سید رحمن  حزب اسالمی

 یورش  حزب وحدت

 تقوی حرکت اسالمی

 --  حرکت اسالمی

 --  حرکت انقالب

 -- حزب اسالمی خالص

 --  جمعیت
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 --   اتحاد

 د: کمیسیون امور مالی:

 اعضاء  تنظیم مربوط

 فضل کریم ایماق  جبهه نجات

 محمد عیسی  محاذ ملی

 ارغندیوال  حزب اسالمی

 عبدالحسین مقصودی  حزب وحدت

 مبارز حرکت اسالمی

 منشی گلبدین  حرکت انقالب

 -- حزب اسالمی خالص

 --  جمعیت

 --   اتحاد

 کمیسیون نظامی:

 اعضاء  تنظیم مربوط

 جنرال سلطان محمد  جبهه نجات

 نوری   محاذ

 ظفرالدین  حزب اسالمی

 سیدهاشم هاشمی  حزب وحدت

 انوری حرکت اسالمی

 جنرال عبدالباقی  حرکت انقالب

 -- حزب اسالمی خالص

 --  جمعیت

 --   اتحاد

 مادو سره سم باید پنځه کمیسیونونه جوړ شی. ۱۰او  ۸، ۷، ۴، ۳د اسالم آباد تړون د 

 چی د معاهدی اسی حالدړی، په تر اوسه پوری جمعیت اسالمی دی کمیسیونونو ته خپل افراد نه دی معرفی ک

 په اساس باید دی کمیسیونو خپل کار پیل کړی وای او تر اوسه د ډیرو بدبختیو د مخ نیوی باعث شوی وای.

ټول جهادی مشران د روژه ماتی لپاره د ایران سفارت  امښد موافقت نامی د امضاء د ورځی په ماباید و وایو چی 

ه ماتی وروسته محترم حکمتیار له ټولومشرانو څخه وغوښتل چی یو ځای کښینی او ژدعوت شوی وو، له رو

 غړی معرفی کړی.پل کمیسیونونو ته خ

او ټولو خپل افراد معرفي ګړل خو چی محترم استاد ربانی ټولو جهادی مشرانو په دي غونډه کي برخه واخیسته 

په جلسی کي د ګډون بلنه ورکړه شوه هغه وویل نماینده به راولیږم خو نه بلکی تر اوسه پوري خپل کسان دی  ته

 معرفی شوو کسانو نومونه تاسی مخکی ولوستل. دکمیسیونونوته نه دی معرفي کړی د نورو تنظیمونو له خوا 

 در جالل آباد:۲۷/۱۲/۱۳۷۱فیصله های شورای رهبران مورخ 
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 کمیسیون انتخابات که متشکل از افراد تنظیم ها و خارج از تنظیم ها باشد به ترتیب آتی فعالیت می کند: - ۱

 کمیسیون انتخابات یک کمیسیون مستقل و با صالحیت می باشد. -

 ی شود.رئیس و منشی کمیسیون از طرف اعضای کمیسیون انتخاب م -

 لوایح داخلی کار خودرا خود کمیسیون تعیین می نماید. -

فیصله های کمیسیون به اساس اکثریت می باشد. در صورت تساوی آرا رأی طرفی مورد قبول است که رئیس  -

 کمیسیون در آن باشد.

 شد.رئیس کمیسیون مربوط آن تنظیم ها شده نمی تواند که رئیس دولت و صدراعظم مربوط آن تنظیم ها با -

 ادامه دارد 

 


