د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې
سازمان او جوړښت
میرویس ایوبي
هارون رحیمي

لړم ۱۳۹۷

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
څېړنپاڼه

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه
ادارې سازمان او جوړښت

میرویس ایوبي
هارون رحیمي

لړم 1397

هغــه نظریــات چــې پــه دغــه څېرڼــه کــې وړانــدې شــوي پــه لیکــوال پــورې اړه لــري او د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې ادارې د نظریاتــو
منعکــس کونکــي نــه دی.

				
:ISBN

978-9936-641-21-1

				
ژبــاړه:

زلمــی مالیار

			
د خپرونــې کــوډ

P 1818

©1398

د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره

دغــه خپرونــه کیــدای شــي یواځــې د غیــری ســوداګریزو موخــو لپــاره نقــل ،حوالــه او یــا بیــا ځلــې چــاپ شــي پــه دی شــرط چــې لیکــوال
او منبعــه یــې خبــره شــی .پــه یــاده خپرونــه کــې ځــای شــوی نظرونــه لیکــوال پــوری اړه لــرې او پــه حتمــی ډول د افغانســتان د څیړنــې او
ارزونــې اداری او اروپایــې ټولنــې نظرونــه نــه منعکوســوی.
کــه چیــری دغــه خپرونــه بیاچــاپ ،ذخیــره او یــا بریښــنایې بڼــه یــې لیــږدول کیــږی بایــد یــو لینــک یــې د  AREUکورپاڼــې (www.
 )"areu.org.afتــه واســتول شــي .او یــا هــم د بریښــنالیک او یــا هــم ټلیفــون شــمیری لــه لیــاری اړیکــه ونیســئ .۰۰۹۳۲۰۲۲۱۲۴۱۴

2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( )AREUپه اړه
د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه کابــل کــې د څیړنــو یــو خپلــواک بنســټ دی چــې پــه  ۲۰۰۲م کال پــه افغانســتان کــې د نړیوالــي
ټولنــي لــه خــوا جــوړ شــو .د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری موخــه د شــواهدو پــر بنســټ د لــوړ کیفیــت او پــه پالیســۍ پــورې
اړونــد څیړنــو برابــرول او پــه فعالــه توګــه د دغــو څیړنــو د پایلــو خپــرول او همدارنګــه د شــواهدو پــر بنســټ د څیړنــو او زده کــړې د
کلتــور خپــرول دي .د پنســیلوانیا پوهنتــون د راپــور پــر بنســټ ،د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه افغانســتان کــې د یــو
څیړنیــز بنســټ پــه توګــه د لــوړ مقــام لرونکــی ده او پــه منځنــۍ آســیا کــې د څیړنیــزو بنســټونو پــه منــځ کــې پــه شــپږم مقــام کــې ځــای
لــري .د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره د خپلــې موخــې د الســته راوړلــو لپــاره د پالیســۍ جوړونکــو ،مدنــي ټولنــو ،څیړونکــو
او زده کونکــو ســره کار کــوي چــې دوی د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری لــه څیړنــو او کتابتــون څخــه ګټــه پورتــه او د څیړنــې
پــه برخــه کــې خپلــه وړتیــا لــوړه کــړي او د نظریاتــو د څرګندولــو ،د شــننو ،او بحثونــو لپــاره الره هــواره کــړي .د افغانســتان د څیړنــې او
ارزونــې اداره د مشــرانو د بــورډ لخــوا چــې د مرســتندویه ادارو ،ســفارتخانو ،ملګــرو ملتونــو ،ځینــې نوروســازمانونو ،مدنــې ټولنــو
او د خپلواکــو کارپوهانــو اســتازي پکــې شــامل دي ،اداره کیــږي..
د افغانســتان د څېرنــې او ارزونــې اداره د بریتانیــا د پراســپیکت مجلــی ( )Prospect Magazineد  2018کال د نړیــوال څېرونکــی
بڼســټ جایــزه ګټلــې ده.

مالــی مرســته کوونکې :
د دې ادارې مالی مرسته کوونکې د سویدن نړیواله پراختیایي اداره ( )SIDAاو الندې نور نړیوال بنسټونه دي:
The European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), United States Institute of Peace (USIP), Norwegian
Institute of International Affairs (NUPI), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Overseas
Development Institute (ODI-UK), Institute of Development Studies (IDS) and Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC), School of Oriental and African Studies (SOAS) and British Council (BC).

همــدا راز دا اداره د النــدې نړیوالــو بنســټونو غړیتــوب هم لري:
RESOLVE Network, Global Challenges Research Fund (GCRF), Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), A
Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and Crisis Mechanism (EUNPACK), ADBAsian Think Tanks Network (ATTN) and The Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC). For more information
visit www.areu.org.af
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د متحده ایاالتو د سولې د انسټیټوټ ( )USIPپه اړه
د متحده ایاالتو د سولې انسټیټوټ د افغانستان له حکومت او مدني ټولنې له بنسټونو سره همکاري کوي چې د قانون د واکمنۍ د
ټینګولو ،د تاوتریخوالي او توند الري توب ضد ،د سوله ییزو زده کړو د پراخولي او د ښې حکومتولۍ او فساد ضد هڅو له الرې د
بې ثباتۍ اساسي الملونو ته پام واړوي .دغه راز د متحده ایاالتو د سولې انسټیټوټ په افغانستان کې اوسنیو جګړو پورې اړوندو
الملونو په اړه د پالیسي څیړنې تقویه کوي..

ب
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د لیکوالو په اړه
پوهنمل میرویس ایوبي د هرات په پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد دی او د آلمان پوهنتون د اداري علومو
په څانګه کې د دوکتورا دورې د آخري کال محصل دی .هغه خپله لومړنۍ ماسټري د هندوستان د پنجاب پوهنتون د سیاسي علومو
له فاکولتې څخه او دویمه ماسټري یې د "ښاري تحلیل او مدیریت" په برخه کې د ایټالیا د فلورېنس پوهنتون څخه ترالسه کړې
ده .د هغه څېړنې تر ډېره په اداري حقوقو ،د افغانستان اداري چارو او قضايي څارنې په مرکزي اداري سیسټم باندې متمرکزه دي.
ډاکټر هارون رحیمی د هرات پوهنتون په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي او د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استاد دی.
نوموړی له واشنګټن پوهنتون څخه په حقوقو کې ډاکټري ( )PhDدرجه او په نړیوال تجارتې حقوقو کې ماسټري لري .د ډاکټر
رحیمي څیړنه د بڼسټونو په پراختیا او دا چې څرنګه حکومتونه ددې بڼسټونو په جوړه ېروکې په موثره توګه مداخله کوی تمرکز لري.
په مؤثره توګه د دې پروسې په برخه کې مداخله کوي او د مؤثره رسمي مؤسسو په جوړولو تمرکز کوي.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت

ج

2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

مننه
له هغو ملګرو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د دوی له بشپړې مرستې څخه پرته دا څیړنه نه بریالۍ کېده.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د اداری( ،)AREUپه ځانگړي ډول ،له ډاکټرې اورځال نعمت ،د دې اداری مشرې او د آغلې "مسیحه
فایز" ښاغلی محمد حسن وفایی ،او آغلی مسعودی مالتړ څخه او د دوی د مرستو له امله مننه کوم .همدا ډول د سولې لپاره د متحده
ایاالتو انسټیټوټ ( ،)USIPله همکارۍ او مالتړ څخه مننه کوو.
همدا راز ،له ټولو هغو کسانو څخه چې د څیړنې پر مهال یې خپل کار او وخت زموږ په اختیار کې راکړی او له موږ سره یې د مرکې
په ترسره کولو کې برخه اخیستې ده مننه کوم .د دې تر څنګ زه غواړم له هغه دوستانو څخه مننه وکړم ،چې د دې لیکنې د لومړنیو
نسخو په باب یې تبصرې کړې دي.
د ګران او ښه ملګري ،استاد "عبدالسمیع ولیزاده" څخه مننه کوو چې له مونږ سره یې په والیتي کچه د مرکو په ترسره کولو کې
مرسته کړې ده.
د یادونې وړ ده چې موږ په شخصي ډول په دې مقاله کې د ناکامۍ ،نیمګړتیاوو او کمۍ مسؤلیت په غاړه اخلو.
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سریزه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره خوشحاله ده چې د افغانستان د اساسی قانون په اړه خپل دریم پړاو څیړنه د متحده ایالتونو
د سولي انسټیټوټ ( )USIPپه همکاری خپروې .غواړو چې د متحده ایاالتو د سولي انسټیټوټ د مالي مالتړ څخه چې پدې څیړنه
کې یې له موږ سره ده کړي مننه وکړو .
د تحقیق په لومړي پړاو کي  ،د اساسي قانون څیړنه په عمومي اصطالحاتو لکه د ځواک جالوالی ،ټاکنیز سیسټم ،د اتباعو اساسي
حقوق ،او د اساسی قانون لس کلنۍ باندې تمرکز درلود .په دویم پړاو کې ،زموږ لیکوالو د  ۱۳۸۲کال پر اساسي قانون په تېره بیا د
اجرائيه قوې پر تکامل او په افغانستان کې د قضائیه قوي پر بیا کتنې باندې تمرکز درلود.
خوښ یو چی په اوس پراوکی ،د هغه دوو څیړنو څخه چی یوه یې د اساسی قانون پر اتم فصل چې د عامه ادارې پر سیستم باندې
تمرکز لري وړاندي کړو .دا څیړنه د افغانستان د عامه ادارې په اړه د نور وضاحت  ،او مخ پر زیاتیدونکو اړتیاوو لپاره یوه پروخت
څیړنه وه  .همدا راز دا څیړنه د لومړنیو څیړنو څخه ده چی د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداري د افغان څیړونکو لخوا د قانون
اړونده موادو کموالي او ننګونو په نښه کولو لپاره د ستر او عملي هڅو په توګه ګڼل کیږي.
د دې څېرنې لیکواالن میرویس ایوبی او هارون رحیمي ،په داګه کوي چې عامه اداره چې په اساسي قانون کې ورته اشاره شوي ده ،
اساسی قانون په کومه کچه کافی قانوني چوکاټ ورته چمتو کړی او یا بریالی شوی چې خپل نقش ولوبوي .ددې څیړنې موندني ښیي
چې ډیری مرکه کونکي په دې آند دي چې د غیر متمرکزې ادارې لپاره اساسي قانون د نه تمرکز کولو سیستم رامینځته کړی دی .په
داسی حال چی دولت د اداری بڼسټونو اصالحاتو په اړوند ډیر جدی دی .له بلې خوا ،د پاموړ کسان دا استدالل کوی چې د اساسي
قانون عمومي تفسیر ښیي چې اساسي قانون نیمه متمرکز یا غیر متمرکز عامه اداره وړاندې کوي.
ایوبی او رحمانی یو شمیر سپارښتنې د افغان دولت لپاره کړې دي چې دولت په لنډ مهاله کې څه کوالی شي او هغه بدلونونه چی اوږد
مهال کې ترسره کېدای شي څه دي.
په افغانستان کې د عامه ادارې سیستم د پوهاوې لپاره د دې څېرنې موندنې ډیرې اړینې دي  ،په ځانګړی توګه ،څرنګه چی د
اوسنی اساسې قانون څخه تصور کېږي .زه هیله منده یم چې دا څیړنه به نه یواځې د سرچیني په توګه چې افغان دولت او ذینفعو
سره مرسته وکړي بلکې د یو لوی بحث لپاره به د حکومت د اوسني او راتلونکي حکومتدارۍ سيسټمونو ښه اداره کولو لپاره الر
پرانیزی.

ډاکتر اورځال نعمت
د افغانستان د څېرنې او ارزونې اداری رئیسه

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت

ه

2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

د موضوعاتو لیکلړ
د لیکوالو په اړه......................................................................................................................................................................................................................................................................................ج
مننه.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................د
سریزه...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ه
اجـراییوي لنـډیـز1......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.1

د لیکنی لنډیز2.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.1. 1

.1. 2

.1. 3

میتودولوژي (څیړندود)2....................................................................................................................................................................................................................................................

.1. 5

تیوریک چوکاټ3.................................................................................................................................................................................................................................................................

.1. 4
.2

مقدمه 2.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

د څېړنې ارزښت 2...................................................................................................................................................................................................................................................................

د څېړنې پوښتنې3.................................................................................................................................................................................................................................................................

په افغانستان کې د عامه ادارې تاریخې شالید 6...................................................................................................................................................................................................................
.2. 1

.2. 2

.2. 3

د متمرکز اداري سازمان جوړېدنه6....................................................................................................................................................................................................................................

تمرکز زدایې ته تمایل (نامتراکمه اداري سیستم)7......................................................................................................................................................................................................
غیر متمرکز اداري سیسټم8...............................................................................................................................................................................................................................................

 .3د اوسني اساسي قانون پر اساس عامه اداري سازمان 10......................................................................................................................................................................................................
.3. 1

د عامه اداري سازمان په اړه د اساسي قانون دریځ 10....................................................................................................................................................................................................

.3. 2

شته اداري سیستم 10.............................................................................................................................................................................................................................................................

.3. 4

د اساسي قانون سره د اداري سازمان مطابقت 19........................................................................................................................................................................................................

.3. 6

د عامه قانون حقوقي اشخاص23.......................................................................................................................................................................................................................................

 .3. 3مرکزي او سیمه ییزې ادارې 13..........................................................................................................................................................................................................................................
 .3. 5له تمرکز څخه د غیرتمرکز کولو په لور21.........................................................................................................................................................................................................................
 .3. 7په عامه اداري سازمان کې د اصالحاتو اړتیا 26............................................................................................................................................................................................................
.4

پایله او سپارښتنی 29...................................................................................................................................................................................................................................................................
.4. 1

.4. 2

پایله29......................................................................................................................................................................................................................................................................................

سپارښتنی30...........................................................................................................................................................................................................................................................................

اخځلیکونه31............................................................................................................................................................................................................................................................................................

و

AREU

2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

اجـراییوي لنـډیـز
د عامه ادارې نظام د اساسی قانون دبڼسټ اېښودوڼکود اړینو بحثونو څخه و ،لکه څنګه چې د  2004کال د اساسی قانون په اتم
څپرکي اوویزو موادو د ادارې سازمان سبک او د بنسټ بڼه طرحه کړي ده .خو د موثریت د څېړنې څخه چې د سازمان او جوړښتونو
په اړه دې جو ته کیږی تیږي چې یوې برخې یې ددې ګټو عملې اړخ نه دی خپل کری  .په هرصورت ،په افغانستان کې د عامه ادارې د
سازمان څیړنه ښیي چې د اساسي قانون سره سم د مدیریت ځینې ادارې ال تر اوسه ندي رامینځته شوې  ،او ډېر وختونه د عامه ادارو
اوسنۍ سیسټم ښیی چې د اساسي قانون له مفاداتو سره ډولونو څخه توپیر لري .د عامه ادارې د اساسي قانون ماډل او د افغانستان
د حقیقي اداري سیسټم تر مینځ د تشې سربیره ،دعامه ادارې په برخه کې د تیرې لسیزې تجربه هم د اساسي قانون بڼې نیمګړتیاوې په
ګوته کوي .تر اوسه پورې ،د  ۲۰۰۴کال د اساسي قانون له مخې د ادارې جوړښت او د عامه ادارې ماډل په اړه ناځوابه پوښتنې شتون
لري .د عامه ادارې په اړوند د رسمي حقوقي کاري متناقض او ناثابت جوړښت چوکاټ د عامه ادارې سیسټم دښه والی به خاطرد
اساسي قانون د بیاکتنې منڅته راوړی. .
سره له دې چې د  ۲۰۰۴اساسي قانون تدوین کوونکي په ادارې سارمانونو کې د مخکنو اساسی قوانینو د کړنو او عملکرد څخه بي
خبر نه وو .خو معلومیږي چې دوی د تیرو تجربو څخه یې ګټه نه ده اخیستې .د تیر اساسی قانون څیړنې ښیې چې بیالبیل سبکونه
لکه متمرکز ،عدم متمرکز او متمرکز او عدم تراکم څخه په افغانستان کې ګټه اخیستل شوې ده چې کېدای شوی د  1382کال
په راتلونکي سیسټم لپاره الر پرانیستونکی وي .کیدای شی د بومي یا بنسټیزو نظریاتو نشتون ،او دهیواد د اداري سیسټم د
مطالعاتو د تیوریگانو نشتوالی ددې نیمګړتیاوو د دالیلو څخه وګڼو .د الزمه تاریخي مطالعاتو او د عامه ادارې نظریاتو نشتوالی
په افغانستان کې د عامه اداري سیسټم د کمزورې بڼې دلیل ګڼل کیدای شی .په هرصورت ،یو بله ټولیزه نظریه دا هم ښیي چې په
تیرې یونیم لسیزې  ،افغانستان د ښې حکومتوالۍ سیسټم لپاره د لوی قانوني او سختې حقوقي ستونزې ورسره مخ شوی او مقابله
یې کړی ده .د دې ننګونو په پام کې نیولو سره چې تر اوسه دوام لري ،کېدای شی یوه نیمه لسیزه اساسی قانون کې دشته اداری
اساساتو په خاطر کافی نه وي .خو هغه څه چی د اهمیت وړری هغه داد دی چې اوسنی وضعیت په بې پرې توګه وارزول شي .ترڅو د
تېری تجربو څخه په ګټې اخیستنې د اوسنیو او راتلونکیو امکاناتو په اړوند موثر گامونه واخیستل شی .نو له همدې امله ده چې
دې څېړنې د تېرو حقوقي عملي تجربې ،د اوسنی اساسی قانون تحلیل او د افغانستان د عمومی ادارې تشکیالت او بڼسټونه تر
ارزونی الندې نیولي دي.
دا څیړنه وړاندیز کوي چې افغانستان ،د تاریخی درسونو او د هغو ننګونو سره چی ورسره مخ دي ،په منځ مهاله او اوږدمهال توگه
کی قانوني اصالحات ته الس الندې و نیسي تر څو په تدریجي توګه په هیواد کې د عامه ادارې د عامه خدمتونو او سیاسي ثبات د
ټینګښت لپاره د اساسي اداری یو اغیزمن چوکاټ جوړ کړي.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

1.1د لیکنی لنډیز
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1مقدمه

څرنگه چې سازمان او یا د عمومۍ ادارو د جوړښت مخینه د دولت د لومړنیو سیاسي جوړښتونو څخه پیل کېږي ،خو په افغانستان
کې د دولت یاده مولفه یا جوړښت د یوې پېړۍ څخه زیاته مخینه نه لري .پخوا د عامه ادارې سازمان د واک د خاوندانو لپاره يو ښه
او د کار ولو آله شمېرل کېده .تر څو چې له هغې څخه د واک د ترالسه کولو او خلکو سره د اړیکو ټینګولو لپاره کار واخلي  .په دې
اساس د دولت مسلسل بدلونونو د عامه ادارې بدلون هم له ځانه سره درلود .خو؛ په زیاتو هېوادونو کې د هغوی د سیاستولو لخوا
بېالبېلو شرایطو ته په کتو او د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره د اداري سازمان بېالبېلې الرې او ډولونه غوره کړي او آزمایلي دي.
په افغانستان کې د عامه ادارې سازمان د جوړېدلو سره سم د نولسمې پېړۍ له وروستیو دوو لسیزو څخه تر اوسه پورې بېالبېل
اداري سبکونه لکه :متمرکز ،عدم تراکم او د عدم متمرکز مډلونه هم کارول شوي دي چې د بېالبېلو الملونو لکه :قبیلوي او سنتي
جوړښتونه ،د رژیمونو ژر ژر بدلون او سیاسي بی ثباتي ،دوامداره تاریخي پرېکون او له پورته څخه تر ښکته پورې په وارداتي ډول
د اصالحاتی برنامو او د پردیو ضد ټولنیزو روحیو د ودې او تلپاتې کېدو له امله ددې وخت نه دی موندلی تلپاتې او دایمی شي .آن
 .تردې چې په وروستی د اوسني اساسي قانون پر بنسټ د متمرکز سیسټم اود تراکم نشتوالي په اړه وروستی وړاندوینې شوي دي.
څرنگه چی د اداري سیسټم یوې نیمې پېړۍ تجربې ښودلې ده چې یاد سیسټم خپلو څرګندو موخو ته د رسېدلو په برخه کې ضعیف
و .که رښتیا ووایو په خپلو کړنو کې ناکام و .د اداري سیستم پر اړوند د اساسی قانون د کړنو د څرګندتیا نه شتون ،د اساسي قانون
په کړنو کې د وړاندویل شویو نیمګړتیاوو شتون ،د قانون د مفادو د سم نه پلي کول او د قانون څخه لوړو د نویو سازمانونو او
جوړښتونو رامنځته کېدنه چې اساسي قانون تر پښو الندې کوي ،له هغو دلیلونو څخه دې چې د عامه ادارې سازمان په نامناسبه
کارونو کې یې اغېزه درلوده .نو ځکه هغه پوښتنه چې را منځته کېږي دا دي چې آیا نوموړی اداري سازمان بیا حقوقي چوکاټ او
قانوني کړنې درلودلې دي .د دې پوښتنو او ورسره ځینو فرعي پوښتنو د ځوابولو لپاره د کتابتوني او مرکې د میتود څخه ګټه
اخیستل کېږي .اساسي قانون او نور تقنیني اسناد ،رسمي سندونه ،رسمي ريپورټونه او د توصیفي او تحلیلي میتودونه سره اړوند
علمي آثار به مطالعه او ارزول کېږي.
دا څېړنه څلور برخې لري .په لومړۍ برخه کې د څېړنې د منځپانګې سره اړوند عمومیات لکه :سریزه ،د څېړنې ډول ،د څېړنې ارزښت،
پوښتنې او نظریات تر بحث الندې نیول کېږي .په دویمه برخه کې تاریخي بنسټونه او په افغانستان کې د عامه ادارې د بدلون بهير
په تر څېړنې الندې نیول کېږي .درېيمه برخه د اساسي قانون چوکاټ او د افغانستان د عامه ادارې حقوقي جوړښت ،د اساسي قانون
د ماډل سره د عامه ادارې د واقعاتي جوړښت سمون او د اصالحاتو اړتيا بيانوي .څلورمه برخه په وړاندیزونو ،طرحو او پایلې سره
پای ته رسېږي.
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2د څېړنې ارزښت

د عامه ادارې سازمان یو له هغو بڼسټونه څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې د نوې پروسې د ناکامۍ او عیبونو د کتنې لپاره
باید تر ارزونې الندې ونیول شي .ځکه چې د عامه ادارې سازمان پراختیا ،د ډیموکراسۍ د ټینګښت ،د پراخې واکمنۍ منځ ته
راوړلو ،د ټولنیزو ګډون اصل ته په واقعیت بخښلو او د ټولنیزو چوپړتیاوو لپاره ډېر د ارزښت لري  .تر کومه ځایه چې د یو سیسټم
د وړتیا کچه په مستقیمه توګه د جوړښت د کیفیت او د عامه ادارې له کړنو سره تړلې ده .بی له شکه په هغو شرایطو کې چې اداري
سیسټم د ډېرو ژورو او جدي نیمګړتیاوو سره مخامخ وي نه شي کوالی د ټولنیزې  ،اقتصادي او سیاسي پرمختیا مسؤلیت په غاړه
ولري .نو د یو بریالي او پیاوړي هېواد اړتیاوې د یو پیاوړي ټولنیز یا عامه سازمان درلودل دي چې د پیاوړي دودیزه ،قوي حقوقي
چوکاټ او د کورنۍ تجربو لرونکی وي  .په دې اساس د شته اداري سیسټم د سمون لپاره کوالی شو د جدي کار او په یاده برخه کې د
تخصصی او کره کتنې مطالعې لپاره عملي ګامونه اوچت کړو.

3 33 3میتودولوژي (څیړندود)
دا څېړنه پر کیفي کړنالرې والړه ده او همدارنګه په بنسټیز ډول به د توصیفي منځپانګې او شننو پر بنسټ ترسره شي .کتابتوني
مطالعه ،د اطالعاتو ټولونه ،د متخصصانو او کلیدي معلومات ورکوونکو کسانو سره د مرکې له الرې د ( )KLLsاود پالیسي
خبرې اترې د اړوندو مراجعو سره د هغو طریقو له جملې څخه دي چې په دې څېړنه کې استعمال شوې دي .د یادونې وړ ده چې مرکه
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زیډنل ینکیل د

کوونکې د هغو خلکو څخه ټاکل شوي دي چې په دې برخه کې د مسلکي پوهې او علمي تجربو درلودونکې وو .مرکه په نیمه جوړښتي
یا مخامخ ډول ترسره شوي ده  ،په داسې توګه چې د معلومات ورکوونکو لپاره د معلومات ورکولو فرصت موجود وي  1 .د اساسي
قانون سربېره ،برڅېره قوانین ،تقنیني فرامین ،لوایح او مقررات ،کتابونه ،اکاډمیکې مقالې ،راپورونه ،دولتي رسمي متنونه او
د عامه ادارې سازمان نورې حقوقي اړوند سرچینې به د استعمال وړ وګرځي .د معلوماتو د السته راوړنې لپاره د اساسي قانون د
څارنې د خپلواک کمیسیون له غړو ،د عامې ادارې لوړ پوړو مقاماتو ،مسلکي او مجربو خلکو ،مسلکې او اکادمیکو حقوق پوهانو
سره به مرکې سر ته ورسیږي .په پايله کې دا مقاله به دعامه ادارې سازمان تیوریکه مطالعه ،د هغې د تاریخې تکاملی بهیر ،اوسنی
وضعیت او د عملي کېدو او د هغوی الندې لید لوري څخه یوه ترکیبي مقاله وي.
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4د څېړنې پوښتنې

اصلي پوښتنه:
•آیا د افغانستان په اساسي قانون کی د عامه اداري سازمان لپاره مناسب او کافي حقوقي چوکاټ اټکل شوی دی؟

فرعـي پوښتنې:
•آیا د عامه ادارې پس منظر د عامه ادارې لپاره ګټور تاریخي سابقه برابروي؟
•آیا د افغانستان عامه اداري سازمان عملي واقعیت له حقوقي چوکاټ سره سمون لري؟
•د افغانستان دعامه اداري سازمان د قوت او نیمگړتیا ټکي کوم دي؟
•د افغانستان د اداري سیسټم د سمون لپاره عملي کارونه چې تر سره شوي څنګه ارزول کېدای شي؟
•په افغانستان کې د عامه اداري سازمان د قانوني اصالح او اغېزمنتیا لپاره څه باید وشي؟
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5تیوریک چوکاټ

د دولتي مدیریت پارادیمونه
که څه هم د پرمختللي دولتي مدیریت ځينې مؤلفې لکه سلسله مراتب او مدیریتې جوړښتونه تر لومړني سیاسي جوړښت پورې
څرګندوالی شو ،خو د دولتي مدیریت عمر تر یوې نیمې پېړۍ نه اوړي .د  ۱۹مې پېړۍ د پای څخه تر اوسه پورې په اکثرو هېوادونو
کی درې ډول پارادیمونه کالسیک دولتي مدیریت ،نوی دولتي مدیریت او ښه حکومتولي ازمویل شوې او منل شوي ده .
ً
عمدتا د ماکس وبر او ځینو نورو پوهانو لکه ودرو ویلسون ( )1887 - Woodrow Wilsonنظریات ګڼل
کالسیک دولتي مدیریت
کېږي 2 .ماکس وبر قانوني یا عقالني واک میراثي او کاریزمایې واک په پرتله غوره ګڼي او پر قوانینو او اداري مقرراتو ،د ادارې پر
تسلسل  ،مکتوب شويو او قانوني مستنداتو ،د کار پر وېش او د مقام پرغیرشخصي کېدو باندې ټینګار کوي .په  ۱۹۷۰کلونوکې ،
وروسته له هغه چې د ده  د کړنو ناسم اړخونه جوت شول ،نوی دولتي مدیریت یې د یو نوي پارادایم په حیث ځای ناستی شو.
په دې پاردایم کې د دولتي سازمانونو د تصدي پر کمښت ،بازار رول ته ارزښت ورکول  ،د دولت د کوچنیتوب او خصوصي سکتور
مخوا د خدمتونو وړاندې کولو پر سپارلو باندې ټينګار کېږي .خو دا کړنې هم پر عقالني ابزارو او اقتصاد ،د بازار په عواملو باندې
بې ځایه تکیه او د څارنې د نشتون له امله په  ۱۹۹۰لسیزو کې تر نیوکو الندې راغی  .کېدای شي تر ټولو لویه نیوکه به ټولنیزعدالت
ته د کمه پاملرنه او طبقاتي ژورو نیمګرتیاوو په برخه کې وه .په دې اساس د یادو ستونزو د حل ،اړتیاوو او نویو غوښتنو ته د ځواب
ویونکې کړنالرې موندلو په موخه د ښه حکومتولۍ پاردایم را منځته شو.

1

مرکې په دري ژبه ترسره شوي ،خو د پروفیسور روبین سره په سکایپ کې په انګلیسي ژبه مرکه شوې ده .
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وودرو ویلسون ،د سیاسی علومو فصل نامه او د مطالعې اداره ،شمیره  ۱۳۸۷ ،۲موجود په:

_1887_Woodrow_Wilson_study_of_Administration/Orosz/Units/Sections/uls5/http://www.iupui.edu/-speal/V502
jstor.pdf

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت

3

2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

د ښۍ حکومتولۍ پارادایم د اړتیاوو په پېژندلو کې د دولت رول د امله د پاملرنې وړ وګرځېد 3 .د پخوانیو کړنو پر خالف چې د بازار
په اداره کولو کې د دولت پر الس وهنويې ټینګار کاوه ،په ښه حکومتولۍ کې اوسط حد او اعتدال په پام کې نیول کېږي .په دې
تیوري کې د حکومت پر مناسب حجم او د حکومت لخوا خصوصي سکتور او مدني ټولني سره پر مشارکت ډېر ټينګار کېږي .په دې
پاردایم کې داسې انگېرنه باور شته چې ګوندې د دغو درېیو حوزو د مرستې په پایله کې ستونزې هواریدالی شي 4 .د دې پارادایم په
تیوریکي مبانیو کې د خلکو نظریات ،د خلکو د ګډون جلبول او ښاریانو ته د مسؤلینو ځوابوینه شامل ده  5 .په همدې اساس عامه
ادارې د ښه مدیریت ،غوره تصمیم نیونې ،په یاده اداره کې د خلکو د ګډونوالي لپاره او د ښه وېش په موخه د نویو بنسټونو او
سازمانونو په جوړولو پیل وکړ.

6

د افغانستان په نوي اساسی قانون کې ،د مدني ټولنو ،د وګړو حقوق او آزادي ،ټولیز ګډون ،ډیموکراسي ،د بازار اقتصاد او
همدارنګه د خصوصي سکتور په مالټر باندې ټينګار شوی دی 7 .سربېره پر دې ،د حکومت کړنې یا پالیسۍ د دوی عالقه د هغو
اخالقي اصولو د تحقق په اړه د دوی عالقمندی ښیې چې اساسي قانون کې یې یادونه شوی ده .نو ،په دولتي مدیریت کې تر ټولو
غوره او منل شوی پاردایم همدا ښه حکومتولۍ ده  .د بیلګې په توګه کوالی شو د « د ښې حکومتولۍ د ملي پالیسۍ مسودې » ته
چي د خپلو قانوني مراحلو د تېرولو په حال کې ده  ،اشاره وکړو.

8

دښی حکومتولی د پرادیم په رڼا کې د اداري نظام مدل
پخوا د عامه ادارې سازمان د شخصي واک د ترالسه کولو لپاره کارول شوی دی ،خو د مدرنو بدلونونو او د هغه بدلونونو له امله چې د دولت
د تعریف رول او دریځ په اړوند منځته راغلل د افغانستان په عامې ادارې کې هم بدلونونه رامنځته شول ،دغه بدلونونه چې د عامه ادارې په
سازمان کې رامنځته شول بېالبېل الملونه یې درلودل چې په بېلو هېوادونو کې بېل و .نو دغه ښکارنده چې پرمختللو هېوادونو کې پې شه والی
او تکاملی حالت خپل کړی شي په وروسته پاتې هېوادونو لکه افغانستان کې دغه ډول بدلون کومه بریا نه ده ترالسه کړی .معاصر تاریخ ښيي
چې په نږدې یوې نیمې پېړۍ کې یا له کوم وخت څخه چې متمرکز حکومت منځته راغلی دی د ادارې سازمان او دولتي مدیریت بېالبېل ډولونه
تجربه شوي دي .خو هر ځل پرته له کومی پایلې پاتې شوي دي .د ادارې سازمان د جوړښت ،ادارې متمرکز نظام ،د نه عدم تراکم دی متمرکز او نه
متمرکز جورښت په هغه متعارفی بیلګې دي چې هر یو یې د څه مودې لپاره د منلو او استعمال وړ واقع شوي دی .په دې اساس ،د ادارې سازمان
او دولتي مدیریت تاریخی تجربه بنسټ ښیې چې دولتي دودیز مدیریت ،نوی دولتي مدیریت او ښه حکومتولي هم په وروستۍ پېړۍ کې د
بېالبېلو رژیمونو لخوا ازمویل شوې دي .پورتني نظامونو او پارادایمونه په افغانستان کې د بومي یا اصلي واقعیتونو سره د وارداتي والي
له امله او د بشپړ فرصت د نشتون له امله په ښه توګه پلې او پېژندل شوي نه دي .خو اوس د داخلي وضعیت د بدلون او نړیوالو اړتیاوو له امله
اړینه ده چې د پخوانیو تجربو په څېړلو او اوسنیو غوښتنو ته په کتلو سره د عامه اداري سازمان د سمون او د عامه چارو د مدیریت په برخه کې
هوښیارانه او پرځای ګامونه پورته شي .که څه هم چې اساسي قانون په حاکمیت باندې د ټینګار ،عامه ګډون ،د بازار اقتصاد او مدني ټولنې
لپاره د ښې حکومتولۍ مودل غوره کړی ،خو په دې برخه کې چې کوم ادارې ټاکل شوې سیسټم باندې په اساسي قانون کې ټینګار شوی دی
بحث کول په کار دي نو الزمه ده چې دیاد شویو نظر د وضاحت په خاطر دهغه پر نظری چوکاټ بحث وشي.

اداري نظامونه
هېوادونه د خپلو چارو د مدیریت لپاره د بېالبېلو موډلونو څخه ګټه پورته کوي .ځکه چې د هر هېواد د اداره کولو طریقه د نوموړي
یاد هیواد په سیاسي ،ټولنیزو ،اقتصادي ،او جغرافیایي شرایطو تاریخ وی .په داسې حال کې د کمزوري او محدود سیاسي فرهنګ
لرونکو هېوادونو لپاره چې د واک د جزیرو د رامنځته کېدلو او د تجزيې احتمال پکې شته ،متمرکز اداري سیسټم توصیه کېږي او
د هغو هېوادونو لپاره چې د پراختیا او د سیاسي ګډون کلتور لرونکې  ،پرمختللي او همدارنګه د ملي یووالی لرونکي دي په عمده
توګه عدم متمرکز نظامونه غوره دي .په دې اساس ځیني هېوادونه خپلې ملي او سیمه ییزې چارې د اداري تمرکز پربنسټ اداره
کوي په دغو هېوادونو کې د چارو د کنترول په موخه د اداراتو او مؤسساتو د تاسیس ترڅنګ په سیمه ییزو مرکزونو کې هم ځينې

3

مهدۍ هداوند ،نور ،په اداري حقوقو کې د تصمیم نیونکي آیین ،لسم چاپ ،خرسندی خپرونه  ،ص .۲۷
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یو ،آن ،دی ،پي ( .)UNDPحکومت د دوامدار پرمختګ او برابری دپاره ،د ملګرو ملتونو دنړیوال کنفرانس راپور  ۲۸ ،او  ۳۰د جوالی ،۱۹۹۹ ،ص .۴۲

حبیب اهلل ساالرزهی ،حبیب ابراهیم پور ،د سیرد بدلون څیړنې دولت د پارادایمونو په مدیریت کې ،د دولت د پارادایم د مدیریت نه تر ښه حکمراني
5
پارادایم ،د دولت مدیریت ،دوره  ،۴شمیره  ،۱۳۹۱ ،۹ص .۵۷
6

مهدي هداوند ،نور ،په اداري حقوقو کې د تصمیم نیونکي آیین ،لسم چاپ ،تهران ،خرسندی خپرونه ،ص .۲۹
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اساسي قانون  ، ۱۳۸۲د دولتی مدیریتونو د پارادایمونو د بدلون بیا کتنه ،شمیره  ۴ ،۸۱۸او  ۶او  ۱۰مادې او دویم فصل.
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د دولتی مدیریتونو د پارادیمونو د بدلون بیا کتنه ،جوالی .2018
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زـیډـنل يوییارـجا

څانګې په پام نیول کېږي 9 .که څه هم دغه ډول جوړښت پخوا ډېر کارول کېده ،لکه د فرانسې د څوارلسم لویي په وخت کې .خو اوس
ډېر لږ کارول کېږي .البته د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې اوس هم په اصل کې د دغه ډول سیستم څخه پیروي کېږي .په ځینو
نورو هېوادونو کې ملي چاري د مرکزي اداراو او سیمه ییزې چارې د سیمه ییزو اداراو لخوا اداره کېږي .په داسې حال کې چې په
دغو هېوادونو کې ملي چارې په متمرکزه توګه او سیمه ییزې چارې د مرکزي مقاماتو تر نظر الندې د سیمه ییزو منتخبو ادارو لکه
شوراګانو لخوا په غیر متمرکز توګه پر مخ وړل کېږي ،لکه په انګلستان ،فرانسه او بلجیم کې 10 .البته که چیرې د ملي چارو د ادارې
صالحیتونه لکه قانون جوړونه ،داخلي سیاست ،او قضایی چارې سیمه ییزو اداراو ته تسلیم شي بیا نود سیاسي تمرکز نشتون یا
فدرال سیسټم ترې جوړیږي 11 .په دې اساس د سیاسي تمرکز نشتون بحث لړۍ د اساسي حقوقو په حوزې یا څانګې پورې اړوند دی او
په دې مقاله کې یې په هکله د بحث کولو امکان نشته دی .د یادونې وړ ده چی په ځينو هېوادونو کې که څه هم سیسټم متمرکز دی خو
سیمه ییزو اداراو ته هم الزم صالحیتونه ورکړل شوي تر څو له یوې خوا د واک د تراکم څخه په مرکز کې مخنیوی وشي او له بلې خوا
د متمرکزو نظامونو نیمګرتیاوې را کمې شي.
نو اداري نظامونو په ټولنیزه توگه په متمرکز او غیر متمرکز باندې وېشل کېږي چې هر یو یې بیا په نورو برخو د تقسیم وړ دي .دغه
دوه حقوقي او مدیریتي نظامونه په حقیقت کې دوه متضاد نظامونه دي چې د عامه چارو او هم د خلکو په سرنوشت کې بیال بیلی
اغیزي لري 12 .په داسې حال کې چې اداري متمرکز سیسټم په مرکز کې د صالحیتونو د تجمع او افقي او سلسله مراتبي په بڼه لری.
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ادارې د نه متمرکزه سیسټم د اداري سازمانونو تر منځ د اداری صالحیتونو پر ویش او په عمودي ډول د هغه پرعمل کولو باندې
والړوی .په متمرکز اداري سیسټم کې ټول اداري سازمانونه د یوه سازمان حکم لري .د تصمیم نیونکیو د لوړپوړو مقاماتو تر امر
الندې عمل کوي .په متمرکز سیسټم کې ټول اداري سازمانونه د عامه حقوقو د یو حقوقي شخصیت لرونکۍ دي 14 .خو د نه متمرکز
په سیستم کی صالحیتونه په بېلو سیستمونو کې لږ او ډېر وېشل شوي دي .خپلواک سازمانونه او د یوې امر ورکونې ادارې الندي
نه دي .خو د حکومت د عامې یا ټولیزې څارنې څخه بهر نه دي .نو ځکه په داسې نظامونو کې د دولت د حقوقي شخصیت تر څنګ د
ادارې حقوقو نور شخصیتونه هم وی .

15

د یادونې وړ ده چې هر یو د دغو دوو نظامونو څخه بیا په فرعي یا کوچنیو نظامونو باندې د وېشلو وړ دي .په داسې حال کې چې
متمرکز اداري سیسټم په متمرکز متراکم او متمرکز عدم تراکم نظامونو باندې وېشل کېږي ،د عدم تمرکز اداري سیسټم په عدم
تمرکز سیمه ایز ،منطقه ګرایۍ اود تخنیکي تمرکز په نشتون باندې وېشل کېږي .لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه له دې سره چې
په افغانستان کې د نه تراکم لرونکي متمرکز ادارې سیستم وړاند وېینه شوې ده خو د یوه تفسیر پر بنا چې د اساسی قانون د روحیی
سره سم دی د اداری د نا متمرکزه سیستم تمایل مولفی لیدل کېږي.
غیر متمرکز متراکم سیسټم یا نه تراکم سیسټم په حقیقت کې د متمرکز سیسټم هغه ډول سیستم دی چې د متمرکز سیستم د کمیو او
ستونزو د پوره کولو په خاطر ترې ګټې اخیستل کېږي .دغه سیسټم چې د فوق العاده واکونو ورکولو ته هم ویل کېږي ،توپير یې د عدم
تمرکز سیسټم څخه یوازې دا دی چې په دې سیسټم کې واکونه د مرکزي دولت د مامورینو په ګټه سیمه یز مقاماتو ته سپارل کېږي؛
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یعنې دا هغه واکونه دي چې غیر مرکزي ادارو ته په تفویضي ډول ورکول کېږي نه اصلي ډول .نو په دې توگه لیدل کېږي چې دواړه
نظامونه متمرکز او غیر متمرکز خپل مزیتونه او عیبونه لري .که څه هم د سیسټم کارکړنې اونه کارکړنې  تر ډېره بریده پورې د اړوند
دولت د بېالبېلو تاریخي ،ټولنیزو او سیاسی الملونو سره تړلي دي ،خو په ټولیز ډول د ډیموکراسۍ روحیې سره د نه سمونتیا ،د
نیمه ييزو واقعیتونو سره په مرکز کې د ترسره شویو پرېکړو د نه همغرۍ او نه مؤثریت احتمال ،د غوړه مالۍ او چاپلوسي او سرسري
کلتور دودېدل ،د سیمه ییز بشري ځواک د خالقیتونو هېریدنه ،د بوروکراسی او کاغذ پراني دودېدل ،د متمرکز نظامونو د لویو
ستونزو او عیبونو څخه شمېرل کېږي 17 .د نه تراکم سیسټم د هغه دولتونو لپاره یوه د حل الره ده چې له یوې خوا د ځينو دلیلونو له امله
د عدم تمرکز سیسټم له منلو څخه ځان ساتي او له بلې خوا غواړي چې د متمرکز سیسټم عیبونه او ستونزي لږ کړي.
9

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،نهم چاپ ،تهران ،۱۳۸۳ ،ص .۵۲
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ولي اهلل انصاري ،د اداري حقوقو کلیات ،اووم چاپ ،تهران ،۱۳۸۶ ،ص .۱۳۱
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بیژن عباسی ،د اساسی حقوق بنسټونه ،دوهم چاپ ،تهران :جنګل ،۱۳۸۹ ، ،ص .۱۸۷

12

ولي اهلل انصاري ،د اداري حقوقو کلیات ،ص .۱۳۰

13

ولي اهلل انصاري ،د اداري حقوقو کلیات ،ص .۱۳۱

14

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،ص .۵۳

15

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،ص .۵۸

16

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،ص .۵۷

17

ولی اهلل انصاري ،د اداري حقوقو کلیات ،ص .۱۳۶

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

2.2په افغانستان کې د عامه ادارې تاریخې شالید
11 1

1د متمرکز اداري سازمان جوړېدنه

لکه څنګه چې په حقوقي برخه کې ډیر حقوق پوهان  ،حقوق او حقوقي قواعد د یوې ټولنې د کلتور تاریخ او تاریخي ارزښتونو
سره تړلي گڼې  18 ،افغانستان او د هغه حقوقي سیسټم قواعد هم له دې څخه استثناء نه دی .په دې اساس د افغانستان ادارې او
حقوقي وضعیت د هغې د تاریخي سرچینواو پرمختیاوې بهیر پرته په سمه توگه تر ارزونې الندې ونیول شي  .سره له دې چې اوسنی
افغانستان د یو خپلواک دولت او جال قلمرو په حیث د احمدشاه ابدالي ( )۱۷۴۷په وخت کې جوړ شو 19 ،خو د ټولیز او عامې ادارې سره
یو متمرکز حکومت د امیر عبدالرحمن خان (۱۸۸۰ـ )۱۹۰۱څخه مخکې جوړ نه شو 20 .پرته له دې چې د احمدشاه بابا او امیرعبدالرحمن
خان د واکمنیو د وقت تر منځ ځينې لنډ مهاله او نابریالي اقدامات سرته رسیدلي دي د امیر شېرعلی خان هڅې یوازیني اصالحات
د ښې حکومتولۍ او عامه اداري سازمان په برخه کې  یادوالی شو .امیر شېرعلی خان (۱۸۶۹ـ )۱۸۷۹د عامه امنیت د رامنځته کولو
ترڅنګ يې په واسطه وکوالی شول چې تلپاتې نوښتونه ترالس الندې ونیسي .د هغه د وزیرانو د لومړنۍ کابینې جوړېدلو سره کابینه
د پنځو وزیرانو ،یو صدراعظم او یو منشۍ څخه ترکیب وه هغه د مسلح ځواکونو د منظم کولو په موخه د ادارې جوړښتنونو او
تشکیالتو په برخه کې گام واخیست.

21

د امیر شېرعلی خان وروسته لومړنی کس چې د سرتاسري او متمرکز افغانستان په جوړېدلو کې بریالی شو هغه امیر عبدالرحمن خان
و .امیر عبدالرحمن خان د زور او قاطعیت په وسیله وکوالی شول پاشلي والیتونه یا د اولیور روآ په وینا« ،د قومونو کنفدریشن» ،22
د افغانستان د مرکزي ادارې تر کنترول الندې راولي .د امیر عبدالرحمن خان په باور هغه نظم ،امنیت او ثبات چې د افغان انګلیس
جګړی او سیمه ییزو زورواکو ،فیوډاالنو ،مالیانو او د قبایلو د مشرانو خپسریو په پایله کې له منځه تللي وو د استقرارلپاره یې
یوازینۍ الره متمرکز سیسټم دی .نو د مطلقه حکومت د جوړېدلو او د هېواد په اداري چارو کې اصالحات یې په خپل لومړیتوب کې
ونیول  .او په دې برخه کې یې بریالیتوبونه السته راوړل 23 .په هغه وخت کې هېواد په څلورو لویو والیتونو لکه ترکمنستان ،هرات،
کندهــاراو کابل ،او  ۷ولسوالیو باندې وېشل شوی وو ،چې هر والیت به د امیر د استازی د نایب الحکومه په نامه د یوه حاکم لخوا
اداره کېده او د هېواد دا ډول وېشنه په حقیقت کې د مرکزي دولت د حاکمیت په موخه و نه تمرکز زدایی په چوکاټ کې د واکونو
سپارل 24 .ټولو دولتي چارواکو د مرکزي دولت له مشورې د هغه صالحیتونو پرته چې قانون په صریحه توگه ورته ورکړی و د پرېکړې
کولو صالحیت نه درلود .او که چیرې د داسې پرېکړو اړتیا پېښېده نو دوی باید د پادشاه له دربار څخه اجازه اخیستې وای.

25

که د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د لومړنیو مرحلو ستونزو ،بی نظمیو او ګډودیو ته پام وکړو داسې معلومیږي چې د افغانستان
د حاکم عامه وضعیت د طالبانو د سقوط څخه وروسته او آن تر اوسه پورې دومره توپیر نه دی درلودلۍ 26 .د هغه وخت د عامه اداري
سازمان اړوند  اغېزمنو اړیکی او توپيرونه په الندې ډول خالصه کوالی شو.
1.1امیر عبدالرحمن خان په داسې وخت کې قدرت ته ورسېد چې هېواد تر دغه وخته پورې د یوه واحده ساحه او یو جسمي
ً
مشخصا دا دنده به غاړه واخیسته چې هڅې یې د یو ساحې د تثبیت او د چارو سمون یو دېره
تمامیت نه درلود ،نو ده
متمرکزه اداره غوښت.
2.2د امیر عبدالرحمن تر وخت پورې پرته د مطلقه شاهي سیسټم څخه په بل  سیسټم نه وپېژندل شوی او نه هم تجربه شوی و.

18

هیلیرنګیر جینی وایو ،کی ،پرنهاګن ،جرمنی :نوروز ویرلګ ،ص .۱۲

19

غالم محمد غبار ،افغانستان د تاریخ په مسیرکې ،ص .۵۵۴

20

ګریګورین وارتان ،د استنفورد پوهنتون خپرندویه ټولنه ،صص .۱۷۵-۱۷۱

21

ګریګورین وارتان ،د مدرن افغانستان رامنځته کیدل ،ص .۱۱۸-۱۱۵

22

الیور روآ ،افغانستان ،اسالم او سیاسي نوې ګرایی ،د ابولحسن سرو مقدم ژباړه ،مشهد ،د قدس رضوی آستان ،۱۳۶۹ ،ص .۲۹

23

عبدالعلي محمدي ،افغانستان او مدرن دولت ،کابل :د امیری خپرندویه ټولنه ،ص .۱۱۱

24

طارق عزیز ،د افغانستان د اداري حقوقو الرښود ،د ماکس پالنک ټولنه ،۱۳۹۱ ،ص .۳۳

25

حکومتۍ الرښود ۶۰ ،برخه.
عبدالعلۍ محمدۍ ،افغانستان او مدرن دولت ،کابل :د امیری خپرندویه ټولنه ،ص .۱۴۴
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3.3سره له دې چې په دې وخت کې یو شمېر قوانین د دولت د چارو د تنظیم او د دولتي مقاماتو د صالحیتونو او د دندو
د تعیین لپاره وضع شوي وو ,خو له یوې خوا د عامه ادارې په برخه کې د قضایې ،تقنیني ،سیاسي سیاست جوړونې
په برخه کې د نه بېلوالی او له بلې خوا څخه د خلکو د حقونو او آزادۍ ساحې ته د پام د نشتون له امله نه شو کوالی دا
ووایو چې اداري حقوق دې جوړ شوي وي.
4.4د دې دورې قانوني معیارونه د مرکزي واک د ترالسه کولو او په خلکو او هېواد کې د ټولنیز واک د السته راوړلو لپاره
وضع شوي وو .دغه قوانینو نه د خلکو حقوق او خپلواکي پېژندلې وه او نه هم عامه ذهنیت او د خلکو سیاسي فرهنګ
دومره وده کړې وه  چې خپل ځان د گډون حقدار او یا د برخلیک د تعینولو خاوند وګڼي .نو دولت د وېش د بحران او د
خلکو د مخ پرزیا تېدونکو غوښتنو سره مخ نه وو ترڅو چې د تمرکز زدایې په اړوند فکر وکړي .
5.5امیر عبدالرحمن خان خپل ځان د خدای استازی د اسالم د شریعت د تطبیق کولو لپاره معرفي کړی و .او واک یې د خپل
ځان لپاره یوه الهي ډایی  ګڼله .ده دغه راز نظر  د ټولو صالحیتونو منشأ جوړه کړې وه او د صالحیتونو د شریکولو او
وېش اړتیا یې له منځه وړیې وه .
د دې وخت متمرکز سیسټم ته په کتو سره د هغه وخت بریالیتوبونه په ډاګه کيږي .امیر عبدالرحمن خان دغه راز یو سیسټم ته د مخې
کولو له الرې وکوالی شول د یو واکمن حکومت بنسټ کیږدي چې کابو څلوېښت کاله یې دوام وکړ .تر دې چې اماني اصالحات د دې
دورې د پای ته رسیدلو المل شوو.

22 2

2تمرکز زدایې ته تمایل (نامتراکمه اداري سیستم)

په افغانستان کې تر ټولو اړین مدرن اصالحات د امیرامان اهلل خان (۱۹۱۹ـ 27 )۱۹۲۹په دوره کې رامنځته شول .په ( )۱۳۰۱کال د «نظام
نامه سیاسی دولت علیه افغانستان» د لومړني مدرن اساسی قانون تصویب  او په دې وخت کې اصالحي برنامې د هېواد د مدرن یا
عصري تاریخ د عطف ټکي شمیرل کېږي .دغه اساسي قانون یو نوی اداري سیسټم د سیمه ییزو ادارو او د مرکزي ادارو د سطحو په
جال کولو سره یو دوه ګونی قضایي واک او د عامه او اداري محاکمو څخه رامنځته شوې چې د ټولنیزه خپلواکۍ او د حقونو لست یې
د غربۍ نظامونو څخه په الهام اخیستلو سره معرفي کړ و .هغه څه چې په دې منځ کې د دې څېړنې لپاره ډېر مناسبت لري هغه په اداري
حقوقو او د هېواد د عامه اداري سازمان په برخه کې اصالحات دي .په دې دوره کې  ۶۵نظامنامې (قانون) تصویب شو چې ډېری یې
په اداري حقوقو پورې اړوند دي ،دې نظامنامو چې زیات تمرکز  په اداري حقوقو ،د عامه ادارې پر پراختیا ،او د ښوونې او روزنې
د یو نوي سیسټم پر تاسیس و .په همدې دلیل دغه پړاو د حقوقي اصالحاتو ،د حقوقو په برخه کې د مدرن بدلونونو او په خاصه توګه
د اداري حقوقو په برخه کې د بدلونونو پړاو بلل کېږي .د اساسي قانون  63مې  مادې سیمه ییزه اداره پر دریو اړوندو برخو لکه «د
وده ،د دندو تفریق او د مسؤلیت ټاکلو» باندې وېشلي ده چې په ډاګه تمرکز زدایې ته تمایل ښيۍ .سربېره  پر دې ،اداره په مرکزي
او سیمه ییزه کچه جال کړل شوې وه او د سیمه ییزو بنسټونو په کچه کې تر  ۵۰سلنه انتخابي غړو پورې چې د سیمه ییزو شورا ګانو
سره یوشان وه «،د مشورې غونډې » په نامه وړاند ویښې  کړې وې 28 .له اساسۍ قانون سره سم د مملکت ټولې چاري په عامه توګه د
هیأت وزیرانو او په انفرادي توګه د وزیرانو لخوا اداره کېدلي 29 .خو اړین صالحیتونه لکه په لوړه کچه د چارواکو او مامورینو ټاکل
ً
اصال متمرکزه وه .خو د عدم تراکم د بڼې څخه په دې کې صدراعظم د رئیس الوزرا په حیث
یوازې د شاه په صالحیت کې و .نو اداره
هم پئژندل شوی و خو په عمل کې دا کار هېڅ کله ترسره نه شو.
د نظامنامه تشکیالت اساسی افغانستان  پر بنسټ سیمه ییزو ادارو کې والیت  /حکومت اعلی ،حکومت ،حکومتي ،عالقه داري او
کلی په ترتیب سره د والي  /نایب الحکومه ،لوی حاکم ،عالقه دار او قریه دار تر نظر الندې وي.

30

دغه ټول اداري واحدونو د کورنیو

چارو وزارت تابع وو 31 .البته چې د نورو وزارتونو اړوند هم واحدونو په سیمه ییزه کچه شتون درلود .لکه معارف ،مستوفیت،
زراعت او داسې نور ،خو هغو بنسټونه چې د تمرکز زدایې سره یې ډېر تمایل درلود د مشورې د مجلسونو او ښاروالیو څخه وو.
دغه بنسټونه که څه هم چې په یو مرکزي بنسټ یعنې دولتي شورا پورې اړوند وو ،خو د  ۵۰سلنه انتخابي غړو په درلودلو او پراخو
صالحیتونو هغوی د غیر متمرکز نهادونو په شان بدل کړي وو .بل بنسټ چې تمرکز زدایې ته یې میل درولود هغه ښاروالي وه چې د
27

غالم محمد غبار ،افغانستان د تاریخ په مسیرکې ،ص .۷۵۱

28

د افغانستان دولت علیه اساسي نظامنامه ۳۹ ،۱۳۰۱ ،او  ۴۹مادی.

29

د افغانستان دولت علیه اساسي نظامنامه ۲۵ ،۱۳۰۱ ،او  ۲۷مادی.

30

د افغانستان د اساسي تشکیالتو نظامنامه ۸۱ ،۱۹۲۳ ،ماده.

31

د افغانستان د اساسي تشکیالتو نظامنامه ۲۵ ،۱۹۲۳ ،ماده.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

بلدیه په نوم یادېده .د مامورینو ټاکنه ،د مامورینو د معاشونو ټاکل ،د بودجې ترتیب ،د قراردادونو تصویب او د ښاروالۍ په کړنو
باندې څارنه د بلدیه مجلس یا ښاروالۍ جرگې له اړینو صالحیتونو څخه وو.

32

له محمد نادرخان څخه وروسته چې د نوموړي په دوره کې د عامه اداري سازمان او حقوقو په اړه تر ډېره کچه کوم بدلون  نه تر سترګو
کېږي 33 .محمد ظاهر شاه د  ۱۳۴۳کال د اساسي قانون په تصویب سره په افغانستان کې اړین مدرن اصالحات پیل کړل ،چې دا ځل هم
لکه د اماني دورې اصالحاتو غوندې تر لسو کلونو ډېر دوام یې و نه کړ .د دغه قانون په تصویب سره په حقیقت کې محمد ظاهر شاه د
نادری کورنی دنور غړو څخه واقعی توگه قدرت ترالسه کړ او د نويو اصالحاتو یو نوی ور یې پرانیست.

34

که څه هم دغه اساسۍ قانون په عامه توګه په اداري نظام ،عدم تراکم متمرکز سیسټم کې بنسټېز بدلونونه رامنځته نه کړل ،خو د عامه
اداري سازمان کوم جوړښت چې د دغه قانون په وسیله مطرح او پلی شو د یو ګټور او عصري چوکاټ څخه برخمن و .په دغه اساسي
قانون کې د مرکزي اداري واحد د وزارت او د سیمه ییزې ادارې واحد د والیت په نامه په پام کې نیول شوي وو .د والیتي جرګې او
ښاروالۍ چې دوه نور سیمه ییز نهادونه دي یو یې د والیت په چارو کې د مشورې او بل یې د ښار د چارو د کنترول لپاره وړاندیز شوي
وو 35 .که څه هم چې د ادارې محاکمو او مشورتي مجالسو سیسټم له منځه الړ ،د والیت جرګه یا والیتي شورا په دغه وخت کې تاسیس
شوه او د ښاروالۍ صالحیتونه هم زیات شول .د یادونې وړ ده چې هم د شوراګانو غړي او هم د ښاروالۍ د مجلس غړي د خلکو د پټو،
آزادو ،عامو او مستقیمو ټاکنو په پایله کې ټاکل کېدل.

36

که څه هم د سردارمحمد داود خان سیاسي سیسټم د جمهوري په نامه یادېده خو په ټوله معنا یو دیکتاتوري سیسټم او سوسیالیستي
 37د هغه د حکومت بېلګه د «نوی الیګارشي  » Modernizing Oligarchies -د ادوارد شیلز
تمایل در لودونکی ګڼل کېږي .
( )Edward Shilsد نظر وړ  نظامونو څخه و 38 .په دې اساسي قانون کې هېڅ کومه برخه ادارې ته نه ده ځانګړې شوې یوازې په یوې
مادې کې د مرکزیت د اصل یادونه شوې ده 39 .حکومت هماغه د وزیرانو شورا وه چې د ولسمشر تر ریاست الندې یې شتون درلود او
د صدراعظم وړاندوینه خو هېڅ نه ده شوې40 .

3 33 3غیر متمرکز اداري سیسټم
د محمد داود خان د رژیم له سقوط څخه وروسته د  ۱۳۵۷کودتا په واسطه سوسیالیستي /کمونیستې سیسټم خپل رسمي پړاو ته
ننوت ،په دې پړاو کې درې اساسي قانونونه ،یو د نورمحمد تره کي په وخت په  ۱۳۵۹کال کې او دوه نور یې د داکټر نجیب اهلل د
حکومت پر مهال په ترتیب سره په  ۱۳۶۶او  ۱۳۶۹کلونو کې تصویب شول .د  ۱۳۵۹کال په اساسي قانون کې د سوسیالیستي ارزښتونو
په ژمنه د هېواد ټول ځواک د تقنینې ،قضایی او اجراییې سره د انقالبي شورا په واک کې ځای ورکړل شو 41 .په دې پړاو کې پر سیمه
ییزو شوراګانو سربېره د سیمه ییزو کمېټو هم وړاندوینه شوې وه  .په دې پړاو او په دې اساسی قانون کې د اداري تمرکز نشتوالی په
 42د داکټر نجیب اهلل د وخت اساسۍ قانون هم په څرګنده توګه د اداري تمرکز د نشتوالي سیسټم ښيي .له یو
ډېره ښه توګه څرګندیږي .
اداري سیسټم څخه پرته د تمرکز نشتوالي د افغانستان په تاریخ کې د داکټر نجیب اهلل د  ۱۳۶۶په اساسي قانون کې اټکل شوی و .په
دې ځای کې د مقالې د اوږدوالي د مخنیوي لپاره په دوه اړینو ټکو کې چې د اداري تمرکز نشتوالی را ښيې بسنه کېږي.

32

د افغانستان بلدیه نظامنامه ۲۲ ،۱۳۰۳ ،او  ۲۵او  ۳۲مادی.

33

محمد حمید صبوري ،په افغانستان کې د مشروطیت پراختیا.

 34کله چې محمد ظاهر شاه ( )۱۹۷۳-۱۹۳۳سلطنت یی ترالسه کړ 19 ،کلنه وه ،دا هغه وخت و چې پالر یې محمد نادر شاه د څلورو کلونو واکمنۍ وروسته
ووژل شو .نو له دې امله ،د هغه د سلطنت په لومړیو دیرشو کلونو کې ،د هغه د ټيټ عمر له کبله ،حقیقي قدرت د کورنۍ د نورو غړو لخوا لکه محمد هاشم خان
او محمود خان کارول کیده .په  1964کی ،دی د پراخو اصالحاتو پروګرامونو پلي کول ،او واقعی واک ترالسه کړ.
35

د افغانستان اساسی قانون  ،۱۹۶۴اتم برخه.

36

د تشکیالتو اساسي قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ۴۵ ،۱۳۴۴ ،۳۷او  ۴۷مادی.

37

طرزي ،امین ،اسالم او مشروعیت په افغانستان کې ،د مطالعاتو ژورنال پر سیانیت ،شمیره  ،۵ص .۲

38

برتران بدیع ،سیاسي پراختیا ،د احمد نقیب زاده ،ژباړه ،تهران ،قومس  ،۱۳۸۹ص .۵۱

39

د افغانستان جمهوري دولت اساسي قانون ۲۶ ،۱۳۵۵ ،ماده.

40

د افغانستان جمهوري دولت اساسي قانون ۸۸ ،۱۳۵۵ ،ماده.

41

د افغانستان د ډموکراتیک جمهوریت  ۳۷ ،۱۳۵۹ماده.

42

د افغانستان د ډموکراتیک جمهوریت  ،۱۳۵۹شپږم برخه.
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 دیلاش ېخیرات ېرادا هماع د ېک ناتسناغفا هپ

•لومړی دا چې د اساسي قانون د لومړۍ مادې سره سم ملي حاکمیت په خلکو پورې تړلی دی چې هغه د لویې جرګې ،ملي
شورا او سیمه ییزو شوراګانو په واسطه تعمل  کېږي .د دې مادې پر اساس سیمه ییز وګړي د حاکمیت په ساتلو کې
دنده لري .په دې توګه دوی د اصلي ځواک خاوندان دي .عدم تمرکز سیسټم ارائه کويی .دغه بېالبېلې کړنالرې د ۱۳۴۳
اساسي قانون څخه دي چې شاه د ملي حاکمیت تمثیل کوونکی بولي ،چې د واک د تمرکز د مفهوم په معنا دي او د سیمه
ییزو اداراتو صالحیتونه د مرکز لخوا څخه د مرکزي مقاماتو په ګټه ورکول .
•د  ۱۳۶۶ کال اساسي قانون کې د سیمه ییزو شوراګانو دریځ چې د یوولسم څپرکې عنوان دی ډېر واضع  په پام کې نیول
شوی دی .په دې قانون کې سیمه ییزې شورا ګانې په سیمه ییزې ادارو کې د چارو د کنترول او پرمخ بیولو ذیصالح
ارګانونه دي .سیمه ییزو شوراګانې د ټاکل شویو کمېټو درلودونکې هم دي چې سیمه ییز چارواکې یې په رأس کې قرار
لري نو شوراګانې یوازې نظارتي ،مشورتي او د ونډې اخیستنې اړخ نه لري بلکې اجراییوي او اداري نهادونه دي چې
دولتي ځواک د سیمې په کچه په مستقیمه توګه پلي کوي ،لکه څرنگه  چې د  ۱۲۹مې مادې دویمه فقره څرګندوي چې
“ټولې مؤسسې ،سازمانونه ،اړوندې سیمه ییزې ادارې د سیمه ییزو ښاروالیو او اجراییوی کمېټو د پرېکړو په پلي
کولو کې باید مرسته وکړي”.
خو د  ۱۳۶۹ل کال په اساسي قانون کې چې د لنډ عمر له کبله عملي نه شو ،د دغه اداري سیسټم د دوام څخه ډډه شوې وه او بېرته هغه
سیسټم ته ور ګرځېدلی چې د  ۱۳۴۳ل کال په اساسي قانون کې اټکل شوی و.
وروسته له هغه چې مجاهدینو حکومت واک ته ورسید ،نو هیواد دتنظیمی جګړو ،گډوډی او خودسرۍ سره مخ شو .په  1371کال
د نورو ادارو په څیر ،د عامه ادارې په اړه هیڅ مثبت پرمختګ ونه د شوی .سربېره پر دې ،د عامه ادارې بنسټیز جوړښت له مینځه
یوړل  شو ،او هیواد نور د یوې واحد سیمې خاوند نه وو.د امان اهلل خان د اصالحاتو او د ډیموکراسۍ نه مخکې دورو اداری تمرکز د
نظام د دوام او سیاسی ثبات به موخه بریالی تجربې ښکاري .د متمرکز اداري سیستم  اوږد مهاله واک موده د حکومتدارۍ د ګډون د
چانس د تمرین کولو فرصتونه محدود کړي وو ترڅو د ډموکراتیکو سیاسي کلتور د ودې مخه یې ډب کړي او محافظه کارو نظرونو
دوامداره واکمنۍ تضمین کړی .بېواکه ،محافظه کار سیاسي کلتور چې د حکومتدارۍ د یوې مرکزي سیسټم لخوا رامینځته کېږي،
هم یو دلیل وو چې ولې د عامه مقاومت سره د ټولنیزو اصاالحاتو دورې لیدل کیده 43 .د غیرمتمرکز کولو په لور حرکت ،تاریخي،
سیاسي ،او ټولنیز الملو  لري .د اداری اصالحاتو تاثیر چی پورته څرګند شوی دی د اداری سمونو په اوسنی بحث کی لیدل کیږی  .په
افغانستان کې د اداري اصالحاتو په اړوند په اوسنیو بحثونو کې ،ځینې یې استدالل کوي ،چې محلي زورواکان د شخصي ځواک
څخه برخمن وي او د مرکز کنترول لرونکې تمرینونه شتون ولري کوالی شي مرکزي چارواکو ته جدي ننګونې رامینځ ته کړي .له بلې
خوا ،نور کسان استدالل کوي چې یو لوی مرکزي سیستم هغه شرایط رامینځته کوي چې د سیسټم اصالح کول ستونزمن کوي .دوی
په دې  باور دي  چې دلته د نظریاتو اختالف شتون لري .مرکزي سیستم د ځایي ظرفیت ټیټ کچه ډاډمن کوي ،او په والیتونو کې د
سیاسي ودې  کچه محدودوی ،په دې توګه ،د متمرکز نظام دساتلو ضرورت رامنځته کوی.

43

عبدالعلی محمدی ،افغانستان او مدرن دولت  ،ص .۱۶۲

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

3.3د اوسني اساسي قانون پر اساس عامه اداري سازمان
1 11 1د عامه اداري سازمان په اړه د اساسي قانون دریځ
که څه هم په افغانستان کې د عامه حقوقو او په خاصه توګه د اداري حقوقو د تکامل یا پخوالي بهیر نامنظمه ،سست او نیمګړی و
خو د طالبانو له دورې وروسته د پام وړ حقوقي بدلونونه رامنځته شوي دي .د  ۱۳۸۲کال اساسي قانون د پېړۍ د بدلونو د پایلو په
توگه د حقوقو په برخه کې د ډېرو لوړو او ژورو پیښو وروسته په خاصه توګه د نړیوالې ټولنې د پاملرنې په تاریخ کی تر ټولو غوره
ډیموکراتیک اساسي قانون کې ګڼل کېږي .دا قانون که څه هم په حقوقي برخه کې د  ۱۳۴۳ل کال د اساسي قانون د منځپانګې څخه
ګڼل کېږي ،خو د جمهوري سیسټم وړاندوینه او ډیموکراتیکو ارزښتونو ته ارزښت ورکول او په کې د قانون حاکمیت یاد قانون  ته
څو اړخیزه بڼه ورکړې ده 44 .که څه هم چی کومی نیمګرتیاوې چې په وروستۍ یوې نیمې سیزې  کې تر سترګو شوې دي هم د پاملرنې
وړ دي.
له شک پرته د  ۱۳۸۲ل کال په اساسي قانون کې یو جامع او بشپړ اداري حقوقي سیستم د پرمختللي هېواد په  شان په نظر کې نیول
شوی دی .حداقل د نظري اړخه ورته پاملرنه شوې ده .د اتم فصل سربېره چې د عامه اداري سازمان لپاره ځانګری شوی دی نورو
فصلونو کې هم د عامه اداري سازمان ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه اشاره شوې ده .د بېلګې په توګه د قانون د اساسي اصولو
څخه نیولې د میکانیزمونو تر کنترول پورې او همدارنګه د حقوقي ساحو او انفرادي آزادیو پورې یادونې پکې شوې دي .د یادونې
وړ ده چې د اغیزمنو میکانیزمونو شتون د انفرادي حقوقو او عامه آزادیو لپاره په اساسي قانون کې د بحث او مناقشې ځای لري.

45

د  ۱۳۸۲ل کال د اساسي قانون په اتم څپرکی چې  ۷مادې لري عام ادارې سازمان او په هغه پورې اړوند احکام لیکل شوي دي .په
دې فصل کې د اداري سیستم ډول ،د مرکزي اداراتو اړیکې ،اداري واحدونه او سیمه ییز ارګانونه تر بحث الندې نیول شوي دي.
د دې فصل په څېړلو کې چې د دې لیکنې اصلي موضوع ده ،واضح کېږي چې په اساسي قانون کې اټکل شوی اداري سیستم ،د
نیمګرتیاوو په درلودلو سره بیا هم د عامې ادارې جوړښت تعریف او تصنیف کړی دی .خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د پلي کېدو
چانس نه دی ترالسه کړی.
سربېره پر اتم فصل اداري حقوق او عامه اداري سازمان د هغو اصولو سره چې په اساسي قانون کې یې یادونه شوې ټينګې اړیکې
لري .رامین مشتاقي ،چې د افغانستان د حقوقی سیسټم په اړه د څو اثرونو لیکونکی دی ،په یوې مقالې کې ،واحد او متمرکز
دولت ،اسالمي جمهوریت ،د قانون حاکمیت ،بشري حقوق او د ډیموکراسۍ قانون د پنځو اصولو په نامه یاد کړي دي او پرته له
استثناء ټول اصول د اداري حقوقو د موضوع اړوند دي او په ځينو مواردو کې د عامه ادارې په سازمان باندې اغېزي لري .د جمهوري
اسالمي اصل په شمول چې د عامه ادارې پر سازمان باندې اغېزې د بحث وړ دی .ټول ذکرشوی اصول يې د یو ښې او پر مختللې
حقوقي ادارې د ډیموکراتیکو او غني بنسټونو لپاره طرح شوي دي چې بېله څېړنه غواړي سربېره پر دې هغه کارونه چې اساسي
قانون کې د عامه واک د کنترول په موخه او د خلکو د حقونو د رعایت لپاره ټاکلي دي ،کوالی شي جوړښتونه ،بهیرونه ،بنسټونه،
اړیکې او کړنې د عامه اداري سازمان تر اغېزې الندې راولي .د قواوو د جال کولو اصل د سیاسۍ سیسټم ډول پر دولت باندي د
اقامې دعوی او همدارنګه د عامې ادارې سازمان په برخه کې او د دې تر څنګ د اساسي کړنو او د عامه ګډون په برخه کې د بېالبېلو
اړخونو له مخې د عامه اداري سازمان سره اریکه لري .خو هغه څه چي دلته د پام وړ دي هغه د جوړښتونو او د افغانستان د اداري
سازمان د اړیکو ډول او په پای کې دپریکړطریقه ،تصمیم نیونکې مرکزونه او د اداری پریکرو عملی کول دي .

2 22 2شته اداري سیستم
د اداري سازمان د ډول د تشخیص لپاره چې په اساسي  ۱۳۷مه ماده تر ټولو غوره حقوقي مبنا وړاندې کوی .دا ماده څرګندوي چې د
مرکزیت د اصل د ساتنې په موخه په اقتصادي ،ټولنیز او کلتوري برخو او د خلکو د ملی ژوند د ودې په برخه کې یې الزم صالحیتونه
د قانون د احکامو مطابق سیمه ییزو ادارو ته تفویضوې .دا ماده له یو خوا د مرکزيت اصل پر ساتلو ټینګار کوي او له بلې خوا سیمه
ییزو ادارو ته د صالحیتونو پر ورکړې سره له یوې خوا متمرکز سیسټم ته او له بلې خوا نه تمرکز ته تمایل ښيي .هسې چې په عمومی
وده کی یې پر عامه ګډون ټینګار کړی دی ،د قانون ددغه راڅرگندونو پر بنا ډیرو کسانو داسی انگیرلیې ده چې د اساسي قانون د پام

44

رامین مشتاقی ،په اسالمی جمهوریت کې مشروطیت :د افغانستان اساسي قانون او د هغوی شخړې ،ص .۶۸۵

45

رنګین داد فر ،اسپنتا ،د خلکو پر بنیادین حقوقو نظر :چالشونه او فرصتونه ،د افغانستان د څیړنی او ارزیابی واحد ،صص .۲۵-۲۴
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وړ اداري نه تراکمی متمرکز سیستم دی  46خو د سیمه ییزو انتخابی  شوراګانو او د ښاروالۍ د منتخبو غوڼدو  په اړوند  ۱۴۰او ۱۴۱
مادې چی د عدم تمرکزی نظامونو ښودنه کوي او دا شک را منځ ته کوي چې تر کومه ځایه چې دغه جوړښتي سلسله  په ظاهره توګه
پاراداکسیکل (متضاد) ده او د افغانستان د اداري سازمان د ډول په اړه ګڼ برداشتونه لري په بل عبارت دغه حالت  د افغانستان
د اداري سازمان د ډول په اړه او د اداري سازمان په مخکې خنډ ګرځېدلی دی .تر کومه ځایه چي په دې اړوند کارپوهان بېالبېل
لیدلوري څرگندوی دي .د ځینو په اند د افغانستان د اساسي قانون اداري سازمان «متمرکز عدم تراکم» دی او ځینې یې د تمرکز او
عدم تمرکز ترمنځ بولي او یا هم د «عدم تراکم او عدم تمرکز» ترمنځ  بولي او ځینی بیا یوازې «عدم تمرکز» ورته وايي  .او حتی ځینې
باور لري چې د اساسي قانون د پام وړ اداري سیسټم «عدم تمرکز عدم تراکم » دی.

اداري تمرکز باوري لیدلوری
کوم لیدلوري چې د اداري تمرکز په اړه رامنځته شوی دي دالیل يي هغه دی ته را ګرځي چې پخواني رژيمونه متمرکز  او د قانون د
تدوین په و خت کی ،حاکم شرایط د قانون ماهیت جوړویي .په دې اساس ،اساسي قانون اداري سیسټم داسې معرفي کړی دی .دغه
اداري سیسټم په عامه توګه تر نورو اداري نظامونو اوږد تاریخ لري ،د دې تاریخي قدامت دلیل به دا وي چې یاد سیسټم د پخوانیو
مطلقه نظامونو دوام دی .لکه څرنگه چې په مخکې برخه کې یادونه وشوه ،د افغانستان د مرکزي سیسټم جوړښت د اداري متمرکز
سیسټم سره یو ځای رامنځته شوی دی .که څه هم د اماني اصالحاتو سره د عدم تمرکز ایده حقوقي ادبیاتو ته الره پیدا کړه ،خو په
عملي توګه ،تمرکز په اکثرو رژیمونو کې لیدل کېږي .حتی په سوسیالیستي سیسټم کې چې نه تمرکز یا عدم تمرکز پکې مخکې
لیدل کېده ،د سیاسي او اداري پریکړو ځواک په مرکز کې متراکم شوی و .په حقیقت کې موږ په وروستنی  ۲۰۰کلن تاریخ کې کې یو
اداري متمرکز سیسټم چې موخه یې د ځمکني حاکمیت ساتنه وه ،د حاکمانو په ګټه و .دا چې افغانستان د مستعمرې کېدلو تجربه نه
ده درلودلې نو د افغانستان اداري سیسټم د نړۍ له نورو اداري نظامونو سره یوځای نه دی متداول شوی .د افغانستان د  ۱۳۸۲کال
اساسي قانون که څه هم د خلکو د آزادۍ او حقونو د تثبیت لپاره بریالي ګامونو اخیستي دي ،خو د دې ارزښتونو د ترسره کېدلو لپاره
یې د جوړښتونو له الری د اداري اصالحاتو کوم څه ندي کړي .له بلې خوا مونږ په اداري برخه کې د ډېرو ژورو مرکزګرا او غیرمردم
ساالرو(غیر ډیموکراتیک) بنسټونو سره مخامخ وو.

47

د تاریخي مخینې سربیره ،د هیواد شرایطو د اساسی قانون د تدوین عامه وضعیت او تمرکز ته تقاضا زیاته کړه .د طالبانو د
پرزېدو وروسته د افغانستان وضعیت د قانون د نشتوالی ،د سرتاسري حاکمیت د نشتوالی ،د بې نظمۍ او جالوالۍ له پلوه د
امیرعبدالرحمن خان د حکومت د وضعیت سره ورته و.

48

د اساسي قانون د لیکلو په وخت کې افغانستان په عملي توګه په غیر

متمرکزه توګه اداره کېده  .سیمه ییزو زورځواکو د هېواد بېالبېلې سيمې په الس کې درلودې .عامه عواید په مرکزي توګه نه مصرف
کېدل .په مرکزي دولت کې سیاسي او نظامي قدرت شتون نه درلود .له همدې امله وو چې د قانون د تدوین د کمیسیون عینی غړي
د یو مرکزي دولت غوښتونکي وو .په هغه نظر پوښتنو کې چې ترسره شوي خلک هم د یو قوۍ مرکزي دولت غوښتونکې وو .د دې
تمایل الملونه د سیمه ییزو زورواکو د نفوذ د زیاتوالۍ څخه ویره وه 49 .نړیوال ملګري هم په هماغه وخت کې د یو سیاسي اداري
متمرکز سیسټم د را منځ ته کېدو سره موافق وو .هغه وخت د بهرنیانو تصور داسې وو چې ګوندي د ګڼو مرجعو په پرتله د یوې واحدې
پریکړي نیوونکې سرچینې سره بهتره تعامل کیدای شي.

50

د اساسی قانون عامه منځپانګه هم د متمرکز اداري سیسټم د ډول په اړه یو څه توجیهات لري .د افغانستان د اداري سیسټم د حقوقي
او سیاسي واک د جوړښت په اړه د اساسي قانون کړنو ته په کتو دا څرګندیږي چې پر متمرکز اداري سیسټم باندې ټینګار شوی دی.
ځيني بیا په دې باور دي چې دا ټینګار د یو متمرکزه سیاسي واحد دولت د جوړښت سره د مرستې په موخه شوی دی .د اساسي قانون
لومړۍ ماده د دې اړین اصل ناظره ده چې یو لوی سیاسي سیسټم ټاکي .دا ماده څرګندوي چې «افغانستان ،یو اسالمي جمهوري
دولت ،خپلواک ،واحد او د تجزیې وړ نه دی» .د دغې مادې مفاد د بل هر ډول غیر متمرکز سیسټم لکه( :فدرال ،کنفدرال ،او سیمه
ییزه خود مختاری ) د جوړښت امکان له منځه وړي .د ادارې عدم تمرکز یا په ( د نه تمرکز اداره) په اړه هم د بحث کولو مجال رامنځته
کوي .په دې کې شک نشته چې د متمرکز سیاسي سیسټم شتون د متمرکز اداري سیسټم مستلزم نه دی .لکه څنګه چې زیات شمېر
بسیط او سیاسي متمرکز هېوادونه شته دي چې اداري غیر متمرکز سیسټم یې غوره کړی دی .خو د یو ټولیزهویت معرفي  ،په مرکز
46

سید علي حسیني ،د افغان اداري حقوق ،ص  . 89او همدارنګه؛ عبدالعلي محمدي ،افغانستان او عصري حکومت ،ص .۱۵۴

47

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ رتبه چارواکي ،د بهرنیو چارو وزارت.

48

عبدالعلي محمدي ،افغانستان او مدرن دولت  ،صص .۱۴۴-۱۴۳

49

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي جوړښت کمیسیون غړی.

50

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخوانی غړی.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

کې د سیاسی واک متمرکزوالي  ،د سیمې بشپړتیا او نه تجزیه کېدو باندي ټینګاره کوالی شي دا پیغام ورسوي چې هر عمل د تمرکز
د له منځه وړلو په اړه وېروونکی دی 51 .نو د سیاسي متمرکز سیسټم جوړښت المل شو ،چې قوي متمرکز اداري نظام ،په اصل کې د
سیاسي متمرکز سیسټم لپاره اړین ګڼل کېږي  52په داسې حال چې نوی اساسي قانون د اداري تمرکز د له منځه وړلو په برخه کې کوم
بندیز نه لري .د یادونې وړ ده چی ټول هغه کسان چې د شته اداري تمرکز په اړه قانوني توجیهات لري  ،د اساسي قانون د اعتراف په
اړه چې دولتي ادارو ته د صالحیت د تفویض په اړه ارجاعات لري خبر دي .دوی د اساسۍ قانون د یوې نیمې پېړۍ عملي عمر په اړه
او هغه څه چې په نوموړي قانون کې منعکس شوي اشاره کړې ده.
د عدم تراکمی اداري سیستم په اړه لیدلورید ادارې او سیاست د متقابلو اغېزونه سربېره ،د افغانستان په حقوقي سیسټم کې له
یوې خوا د مرکز او سیمه ییزو اړیکو پر دوه ګوني کېدلو او له بلې خوا په واک او اداري پرېکړو کې تمرکز باندې ټينګارشوی دی.
دخلکو په چارو کی ګډون لپاره عالقه او د ملي ژوند وده 53 .هغه څه دي چې د «عدم تمرکز» د پېژندل شویو بېلګو څخه شمېرل کېږي.

54

دا ټولو متداوله مفهوم اخیستنه د اساسي قانون د اتم فصل د منځپانګې څخه ده .زیات شمېر مرکه ورکونکوو سیمه ییزو ادارې ته
د ورکړل شویو صالحیتونو پر استناد پر دې تیڼګار کړی چې د نوموړي اساسی قانون سیسټم د «عدم تراکم متمرکز سیسټم » دی .خو
د دوی څخه ځینو یې بیا د اوسني یا شته سیسټم د دوام سره موافقت ښودلی دی .هغوی د متمرکز او عدم متمرکز نظامونو عیبونو
او نیمګړتیاوو ته په کتلو د افغانستان اوسنيو شرایطو کې د عدم تراکم متمرکز سیسټم غوره بولي .د دوی په آند ،یعنې د اوسني
سیسټم د دوام د پلویانو په آند ،تر هغه وخته چې اوسني سیسټم ته د عملي کېدو فرصت ور نه کړل شي د اغیزي او نه اغیزي په اړه
بحث یې مخکې له وخته مخکې قضاوت دی .دوی په دې باور دي چې نظامونو ته فرصت نه ورکول او د هغوی پر ځای د نوي نظامونو
رامنځته کول یو ناسم سنت دی چې په اقتصادي لحاظ هم ګته نه لري او د سیسټم جوړونې له تجربو څخه مو هم محروم ساتې.

55

په ادارې عدم تمرکز باندې والړ لیدلوری
څرنگهچې مخکې وویل شو ،د افغانستان اساسي قانون د دې تر څنګ چې د  مرکزیت پراصل باندې ټینګار لري ،سیمه ییزې ټاکنیزې
شورا ګانې یې هم په پام کې نیولې دي چې د عدم تمرکز سیسټم له اصولو څخه شمېرل کېږي د یادشویو شوراګانو تکیه د سیمو پر
خلکو باندې د دغو بنسټونو اصلي صالحیتونه بښل دي  .په دې معنا ،چې د دې پرځای چې یادو بنسټونه په مرکز پوري تړلې وي،
زیاتره يی په سیمې پورې تړلې دي .او په سیمه پورې د دوی تړاو د اساسي قانون د تایید وړ هم دی .نو د دغو بنسټونو صالحیتونه
باید په مرکز پورې تړلي نه وي یو له هغه برداشتونو څخه چې له دغه ډول نظامونو څخه کېږي «د عدم تمرکزسیسټم» دی 56 .دوی
د اساسي قانون مخه مبتني  او مقید تفسیر د ستونزې د حل الر نه بولي او باور لري چې د قانون لخوا د مرکزیت ساتلو تصریح  د
متمرکزنظام  په معنا نباید تفسیر شي په دې ترڅ  کې ځینې  بیا په دې نظر دي چې د صالحیت  ورکول هم د یوعدم تمرکز سیسټم په
چوکاټ کې د پام وړ دی .که چېرې موږ د اساسي قانون عام مفهوم په پام کې ونیسو او د تفسیر اساس  د ډیموکراتیک مشروعیت
سیسټم او د اخالقي ارزښتونو څیړنه وي  ،جوته کېږي چې د اساسي قانون د پام وړ سیسټم ،غیرمتمرکز او غیرمتراکم سیسټم دی.
له همدې امله همه ده  چې اساسي قانون انتخاباتی سیمه ییزې شوراګانې ،ښاروالۍ ،ټاکنیزې یا انتخابي ښاري شوراګانې په نظر
کې نیولې دي .یادې شوراګانې داښيي چې د سیمه ییزو ادارو ټول غړي د مرکزي حکومت مامورین نه دي بلکې خپل صالحیتونه او
مشروعیت له خلکو څخه ترالسه کوي .د تفویض موضوع په اساسي قانون کې د عدم تراکم اصل ته اشاره کوي ،خو زما په آند دغه
عدم تمرکز په یو سیسټم کې غیر متمرکز دی.

57

لیدل کېږي چې د جوړښتونو او اداري صالحیتونو اړوند د ځینو قوانینو نه تصویب د اساسی قانون په اروند نیوکو او بېالبېلو
آندونو دي .لکه څنګه چې یاد شوي قوانین ،په ځانګړې توګه د دولت اساسي جوړښتونه ،د سیمه ییزو ارګانونو قانون او د سیمه ییزو
او ښاري شوراګانو قانون تصویب شي ،نو د دغو نیوکو ډېری به له منځه الړې شي .د دغو اړینو اداري قوانینو تدوین به اصالحاتو
ته هم الره هواره کړي.

58

51

عبدالعلي محمدي ،افغانستان او مدرن دولت  ،ص.۱۵۶

52

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخوانی غړی.

53

د افغانستان اساسي قانون  ،۱۳۸۲رسمی جریده ،شمیره  ۱۳۶ ،۸۱۸او  ۱۳۷مادی.

54

د کليدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د ولسمشر سالکار او د اساسي قانون مسودې کميسيون پخوانى غړى.

55

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د عدلیې وزارت سالکار او د اساسي قانون مسودې کمیسیون غړی.

56

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخوانی غړی.

57

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخوانی غړی.

58

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د ولسمشرد دفتر ریاست.
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3 33 3مرکزي او سیمه ییزې ادارې
د اساسی قانون په  ۱۳۶مې مادې کې ویل شوي دي چې «د افغانستان د اسالمي جمهوریت اداره د مرکزي ادارې د واحدونو پر بنسټ
او سیمه ییزې ادارې ،د قانون پر بنسټ جوړیږي .مرکزي اداره په ځينو اداري واحدونو وېشل کېږي چې د هرې یوې په راس کې یو
وزیر وي  .د سیمه ییزې ادارې واحد ،د والیت د تشکیالتو شمېر ،سیمه ،توکي او د والیت تشکیالت او اړوندې ادارې ،د نفوس
د شمېر  ،ټولنیز ،اقتصادي او جغرافیايي موقعیت پر بنسټ د قانون له مخې تنظیم کېږي .د دې مادې پر بنسټ اداري سازمان په
افغانستان کې په دوو برخو مرکزی او سیمې باندې ویشل کېږي .د ادارې دا ډول جوړښت په دوو سطحو کې اوږد تاریخ لري .په
اوسني سیسټم کې واک د مرکز په کچه مستقر دی او له اساسي قانون سره سم صالحیتونه سیمه ییزې سطحي ته باید ولېږدول شي.
خو د ټاکل شویو بنسټونو شتون دا پوښتنه را پورته کړي ده چې صالحیتونه باید تر دې حده تفویض شي تر څو لویې موخې او اخالقي
موارد لکه ډیموکراسي ،ټولنیز ګډون او ښه حکومتداري پلي شي .

مرکزي اداره
د اساسی قانون منطق پر بڼسټ یو حکومت هغه مرکزي اداره ده چې له ولسمشر او وزیرانو څخه جوړه شوې وي.

59

د مرکزي ادارې

واحد وزارت دی ،خو له وزارتونو څخه په اساسی قانون ځينې خپلواک کمیسونونه وړاندوینه شوي ده .داسې ښکاري چې د استثنا
د اصل پر بنسټ وي .په عملي برخه کې مرکزي اداره د هغه تصویر په پرتله چې له بنسټیز قانون څخه اخیستل شوی دی ،د زیاتو
توپیرونو په لرلو سره جوړه شوې ده ،چې بیا په خپل ځای کې تر غور او کتنې الندې نیول کېږي .له بلې خوا د اساسي قانون په متن
کې لویه خال او په افغانستان کې د عملي اداري ډېر ستونزی لري چې تر بحث الندې به ونیول شي.

جمهوري ریاست
د یو بشپړ فصل په اختصاص ورکولو سره ،درېیم فصل ولسمشر ته ځانګړی شوی دی .اساسي قانون د هېواد د لومړی شخص یا لومړي
وګړي د واک په برخه کې ډېره پاملرنه کړې ده او کابو ټول هغه صالحیتونه چې د  ۱۳۴۳کال په اساسي قانونو کې ځای پر ځای  شوي وو د
 ۱۳۸۲ه.ل په اساسي قانون کې ولسمشر ته ځانګړي شوي دي 60 .په درېیم فصل سربېره ،په ګنو نورو مواردو کې هم د ولسمشر صالحیتونه
لیکل شوي دي 61 .لکه څنګه چې د افغانستان سیاسي – اداري سیسټم د یو نوي ریاستي سیسټم څخه منځ ته راغلی او ولسمشر چې په
عامه رایو او ملي حاکمیت ډډه لګولې ده ،هم د حکومت رئيس او هم د دولت په سر کې والړ دی 62 .تر دې چې ډېرو ته دافکر پیدا  شوی
دی چې ولسمشر د درېیو قواوو په راس کې دی درېو قواوو تفکیک په نظر کې نه دی نیول شوي په داسې حال کې چې ولسمشر د هېواد
لومړی شخص دی او په بهرنیو اړیکو کې له هېواد څخه استازیتوب کوي 63 ،د درېیو قواوو رئيس نه دی 64 .څرنګه چې ځينې صالحیتونه
یې د ولسي جرګې په تاييد اړوند دی  همدارنګه ولسي جرګه کوالی شي د دوو ثلث رایو په وسیله ویتو شوی قانون د ولسمشر د میل
په خالف تصویب کړي .دا بېلګه چې په عمل کې د اجراء وړ ګرځول کېږي څرګندوي چې هغه د لويې جرګې یا پارلمان مشر نه دی .خو د
ولسمشر صالحیتونه په سیاسي – اداري برخه کې محدود نه دي بلکې په تقنیني او قضایې چارو کې هم ادامه پیدا کوي.

65

که ّڅه هم دا مقاله د ولسمشر د ټولو صالحیتونو د څېړلو مجال نه لري خو نشو کوالی چې د ولسمشر اداري صالحیتونه له نورو
ً
اصوال اداري
صالحیتونو په ځانګړی توګه له سیاسي صالحیتونو څخه په قطعي توګه جال تر څېړنې الندې ونیسو .تر هغه ځایه پورې چې
صالحیتونه د سیاسي صالحیتونو په امتداد دي .هماغسې چې اداري امر د سیاسي سیمه ییزو امر په څارلو سره په اعرابو کې موندل
کېږي 66 ،په دې اساس په اداري برخو کې د ولسمشر د وسیع سیاسي صالحیتونو شتون د هغه د زیات واک ښودنه کوي .سربېره پر دې د
اداري –سیاسي متمرکز جوړښت له یوې خوا د نورو قواوو ضعیف شتون د سیاست جوړونې  او حاکمیت لگولو په برخه کې دغه زمینه
رامنځته کړې چې ولسمشر د واک په راس کې قرار ونیسي .د مجریې قویې د سیاسي تفوق موضوع او د قدرت تمرکز د ولسمشر په الس

59
60

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمي جریده ،شمیره  ۶۰ ،۸۱۸ماده.
د افغانستان اساسي قانون  ۱۹۶۴کال ته دې کتنه وشي.

61

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمي جریده ،شمیره  ۹۴ ،۷۹ ،۶۵ ،۸۱۸او  ۱۱۷مادی.

62

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمی جریده ،شمیره  ۶۰ ،۸۱۸او  ۷۱مادی.

 63محمدقاسم قاسم هاشمزی ،د افغانستان د قوا په تفکیک کې د قانون د تفسیر ستونزې( ،جمع آوری) ګروټ ،رینر ،مخامخ ،تلمن ،په اسالمي هېوادونو
کې د اساسي قانون جوړول :د تغیر او دوام ،اکسفروډ :د اکسفورډ پوهنتون خپرندویه ټولنه ،ص .۶۶۸
64

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیا کتنې کمیسیون پخوانی غړی.
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د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمي جریده ،شمیره  ۶۰ ،۸۱۸ماده.

66

رضا موسی زاده ،اداري حقوق ،ص.40

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

کې یو له هغو اندېښنو څخه چې ډېر د پام وړ ده 67 ،تر کومه ځایه چې د ملي وحدت د حکومت په دوره کې دغه اندېښنه ډېرو ته پیدا شوې
ده چې سیسټم مطلقیت او شخص محوري خوا ته الړ نه شي 68 .د ډېر وضاحت لپاره کېدای شي سیاسي ګوندونه او اتحادونه چې ګوندې
د اقتدارګرایې او د دوی په آند د ولسمشر د انحصارانه کړنو په وړاندې رامنځته شوي اشاره وکړو.

69

نو معلومه ده چې د قدرت د نوي جوړښت او اړیکو د سمولو لپاره د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته چې هغه هم د لويې جرګې د
رامنځته کېدو سره ممکن دی .البته د ریاستي سیسټم تعدیل ،اصالح او بدلون زیاتره د سیاسي حقوقو په حوزه پوری اروند دی نه
په اداري حقوقو .

70

په هر حال په دې وروستیو کې د اساسي قانون د بیا کتنې په دا وروستیو کې زیات پلویان موندلي دي .لکه څنګه چې د ملي یووالي
حکومت په هوکړه لیک کې هم دغه موضوع په پام کې نیول شوې خو تر اوسه یې د پلې کېدو زمینه نه ده برابره شوې.
په اداري برخه کې  ،د اساسی قانون د پلي کولو دنده او نورو قوانینو سربېره چې  ۶۳ماده پر هغې باندې ناظره ده .د  ۶۴مادې ۱۰
 ۱۴فقری ښیي چې ولسمشر د اړینو دولتي مقامونو صالحیت لري .د دغې مادې په  ۲۰مه فقره کی د اداري کمیسونونو او اداراتو د
رامنځته کولو په اړه بحث شوي دی .د اساسي جوړښتونو په اړوند  ۵۸مه ماده کې د اداري ساختار  د تعدیل په اړه داسې څرګندونه
کوي د ضرورت په وخت کې د وزارتونو او حکومتي ادارو قضا په برخه کې تزءید او یا تنقیص د اړوندو ادارو په وړاندیز او د و
لسمشر د منظورۍ پر اساس د اساسی قانون سره سم تر سره کېږي .د ولسمشر صالحیت د تعیناتو په برخه کې زیات دی .نوموړی
وزیران د ولسي جرګې په تایید او نور رئیسان او د ټولو ادارو لوړ رتبه پرمختیایي مدیران ،د هېواد د کمیسونونو او اړینو بنسټونو
مسؤلین ټاکي .که چېرې د ښارواالنو د ټاکلو لپاره د ځینو الملونو له امله ټاکنې تر سره نه شي نو د هېواد ټول ښارواالن هم د ولسمشر
لخوا ټاکل کېږي .همدارنګه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون پر بنسټ د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون په
وړاندیز د لومړيو او دویمو بستونو مامورین هم ولسمشر ټاکي .نوموړی همدارنګه د ټولو اداراتو څخه د څارنې او د ټولو ادارو د
لوړپوړو مقاماتو د عزل یا ایسته کولو حق هم لري.

کابینه
د افغانستان د اساسي قانون څلورم څپرکی حکومت ته ځانګړی شوی دی .د دې فصل په لومړۍ ماده کې داسې راغلي دي چې
«حکومت د وزیرانو څخه جوړشوی چې د ولسمشر تر ریاست الندې دندې سرته رسوي .د وزیرانو شمېر او دندې يې په قانون کې
تنظیم شوې دي» د دې مادې دویمه فقره د دولت د اساسي جوړښتونو قانون ته اشاره کوي چې تر اوسه پورې تصویب شوی نه دی.
خو لومړۍ فقره د حکومت جوړښت مشخص کوي  .د دې مادې پر بنسټ د دولت رئیس ،په داسې حال کې چې د دولت رئیس دی د
حکومت رئیس هم دی .داسې معلومیږي چې د دې یو المل دا هم دی چې د افغانستان په ریاستي سیسټم کې ولسمشر باید د اجراییه
قوې رهبري او ریاست پر غاړه ولري او له بلې خوا په اوسني قانون کې د پخواني قانون يی صالحیتونه چې پخوا صدراعظم ته ورکړل
شوي وو ولسمشر ته ورکول شوي دي .نوموړې موضوع د عامه اداري سازمان لپاره ځینې ستونزې رامنځته کړي دي ،چې وروسته به
بحث پرې وشي  .په پخواني رژیمونو کې صدراعظم د نورو قواوو په وړاندې د یو واحد کلیت په توګه مطرح و او د حقوقي شخصیت،
د استقالل او د پریکړی نیولو د واک په برخه کې يې کوم ابهام نه لیدل کېده .خو اوس حقوقي شخصیت له کابینې څخه جال د دولت
د ریاست څخه د تصور وړ نه دی او د دولت د ریاست دریځ نوموړي بنسټ ته د نورو حکومتي قواوو په مقابل کې لوړتیا ورکړې ده
او په ځینو نورو مسایلو کې کېدای شي حکمي شخصیت یې د دولت له حکمې شخصیت سره ګډ شي 71 .سربېره پردې د ملي یووالي
حکومت د رامنځته کېدلو وروسته د وزیرانو شورا د یو جال بنسټیز نهاد په توګه منځ ته راغلی ده او  د صالحیت او دریځ له مخې تر
کابینې یې دریځ ټيټ دی .دا شورا چې د اجراییه رئیس تر ریاست الندې غونډې تر سره کوي حقوقي اړخ یې جوت نه دی 72 .ګمان کېږي
چې د نوي قانون په تصویب سره د دولت د اساسي جوړښتونو په برخه کې به د عامه ادارې سازمان اړوند مسایلو په اړه ابهامات له
منځه والړ شي.
67

محمد قاسم هاشمزی ،د افغانستان د قوا په تفکیک کې د قانون د تفسیر ستونزی ،ص .۶۶

68

د کلیدي معلوماتو مهم مامور ،مرکې لوړ پوړي چارواکي ،آسیا فونډیشن.

69

د مثال په توګه ،د لوی ملي ژغورنې الره ،چې په  2018کې جوړه شوې وه ،د یادولو وړ ده.

70

د ملي یووالي حکومت هوکړه لیک.

د بیلګې په توګه ،د مجتبی پتنګ ،قضیې ،د چارو وزیر ،د سترې محکمې په استازیتوب ،ځکه چې حکومت کوالی شی چې قضیه ستره محکمه ته
71
سپاري ،نه وزیر په انفرادي توګه .له بلې خوا دا پرېکړه دا معنا لري چې حکومت پرته له خپل غړو خپلواکه شخصیت لري که چیرې ټول غړي موافق وي او
ولسمشر سره موافق نه وي ،پریکړه نه شي کیدی .اوس پوښتنه داده ،څوک د حکومت څوک دی؟ او د کابینې حقوقی شخصیت بې له ولسمشر څه دی؟ دې ته
مراجعه وکړئ :د تلویزیون  1آماج پروګرام تهhttp://www.youtube.com :
72
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د ملي یووالي حکومت موافقتنامه.
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د دولت د رئیس په ځانګړو صالحیتونو سر بیره ،اساسي قانون زیات شمیر نور اداري او سیاسي صالحیتونه حکومت ته په پام کې
نیولي دي .د حکومت تر ټولو اړین صالحیتونه د اساسي قانون په  ۷۵مه او  ۷۶مه ماده کې لیکل شوي دي .د اساسي قانون او نورو
قوانینو د احکامو پلي کول او د محاکمو فیصلې ،د عامه نظم ساتنه ،د بودجې ترتیب ،د پرمختیایې پروګرامونو طرح او پلي کول
او د دغو دندو د خالصه یا کلکو مقراراتو د وضع کولو او صالحیتونو څخه دي .سربېره پر دې د تقنینې فرمانونو ترتیب او توشیح
د ولسمشر لخوا هم د حکومت له صالحیتونو څخه دي 73 .یاده موضوع چې د حکومت د صالحیتونو په برخه کې د پاملرنې وړ ده هغه
سلسله مراتب دي چې د وزارتونو ،وزیرانو شورا ،کابینې او د جمهوري ریاست د بنسټ لخوا نظارت کېږي .په داسې حال چې دغه
ټول په ګډه سره حکومت رامنځته کوي ،هر یو یې د خپلواک بنسټ په توګه هم مطرح دي .همداراز  ولسمشر او وزیران له کابینې بهر
هم د حقوقو او مکلفیتونو لرونکي دي 74 .په دې ترڅ کې د ولسمشر د دوو مرستیاالنو  75په اړه د حکومت په څپرکي کې کومه یادونه نه
ده شوې .خو له قانون سره سم د دولت اساسي جوړښت او همدارنګه د ولسمشر مرستیاالن د کابینې د غړو په توګه شمیرل کېږي .دوی
په اجراییه قوه کې د ولسمشر سره د مرستې مسؤلیت لري ،سربېرده پر دې د ولسمشر په نشتون کې د کابینې ریاست هم پرغاړه لري.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر سالکاران هم لري خو کوم حقوقي سند په الس کې نشته چې د سالکارانو شمېر ،دندې ،تقرر او کړنالره
څرګنده کړي  .چې دا په خپله یو حقوقي نیمګړتیا ده او د قانون د حاکمیت په برخه کې خنډ کېدای شي.

76

د اساسي قانون پر بنسټ د مرکزي ادارې واحد وزارت دی چې د وزیر تر ریاست او رهبري الندې پر مخ وړل کېږي 77 .د هر وزارت یا
مرکزي ادارې واحد صالحیتونه او دندې له قانون سره سم ځانګړی شوې دي 78 .وزیر د وزارت د آمر په توګه ،تر ټولو غوره اداري مقام
ګڼل کېږي .سربېره پر دې چې د وزیرانو اداري رول ډېر څرګند دی ،له سیاسي دريځ څخه هم برخمن دی .په دې توگه ل د وزیرانو ُپست،
د ټاکنو بهیر او ځينې نور صالحیتونه د سیاسیتوب څرګندونه کوي 79 .په اداري برخه کې د وزارت ټولې اړوندې چاري د وزیر تر واک
الندې دي ،پرته له هغو چارو څخه چې د کابینې تایید او یا د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري .کېدای شي د وزیر صالحیتونه او دندې
په الندې توګه لکه :مالي ،مقرری  ،تشکیالتی  ،تقنیني  ،تصمیم نیونه  او نظارتي بیان کړو.
که څه هم بودجه د مالیې وزارت ،کابیني او پارلمان له الرې خپل مراحل طی  کوي ،خو وزیر هم په دې برخه کې ډېر واک لري .وزیر
په مالي صالحیتونو کې د وزارت د بودجې تنظیم او څارنه ،د قراردادونو السلیک او ترتیب ،او د لګښتونو او ګټو په برخه کې له
صالحیت څخه برخمن دی .د ملکی خدمتونو د کارکونکو او والیتونو د قانون مطابق په مرکزې او والیتونو د دریم ،څلورم او پنځم
بست او په مرکز کې د شپږم بست مقررۍ د وزارتونو او د مستقلو د تعییناتو د کمیټو دولتی ادارو په وړاندیز او د وزیر اویا د
مستقلې ادارې له منظوري څخه وروسته تر سره کېږي».

80

د وزارت جزءې بدلونونه د وزیر په تشکیالت صالحیت پورې اړوند دي. .

خو که بدلونونه مهم  وي نو د ولسي جرګې تصویب یا د وزیرانو شورا تایید ته هم اړتیا لري .د وزیر د تقنیني صالحیت څخه موخه د
لوایحو جوړول  ،کړنالرې ،هدایات او همدارنګه د ګډ الرښود جوړول دی .د پرېکړې کولو او پالیسیو ټاکلو په برخه کې هم وزیر د
ډېرو صالحیتونو لرونکی دی .وزیران د خپلو وزارتونو اړوند ټولې پالیسۍ تنظیم او وضعه کوي .وزیر همدارنګه صالحیت لري چې
تر خپل الس الندې ټول واحدونو تر څارنې الندې ولري او څارنه یې وکړي  .د یادونې وړ ده چې دغه صالحیتونه په اړوندو قوانینو
کې تسجیل شوي دي.

نورې مرکزي ادارې
که څه هم د افغانستان اساسي قانون ،حکومت له ولسمشر او وزیرانو څخه جوړ بولي او وزارت یو مرکزي اداره معرفي کوي ،ځينې
نورې داسې ادارې شته چې نه ورته وزارت ویل کیدای شي او نه هم ورته د وزارت فرعي اداره .دغه ادارې چې د کمیسیون ،عالي
اداره  ،ملي اداره  ،شورا ،کمېټه او داسې نورو په نامه را منځته شوې دي په مستقیمه توګه د ولسمشری نهاد د تر اغېزي الندې دي.
د دې ادارو څخه ځینې یې د اساسي قانون سره سمې جوړې شوې دي 81 ،او ځینې نورې یې د قانون او تقنیني فرمانونو له الری لکه :د
ملکي خدمتونو او د ادارو اصالحاتو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو اداره ،د دغو اداراو شمېر چې د کابینې عضویت هم لري
73

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمی جریده ،شمیره  ۷۹ ،۸۱۸ماده.

74

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمی جریده ،شمیره  ۳ ،۸۱۸او  ۴چپترونه.

75

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمی جریده ،شمیره  ۶۰ ،۸۱۸ماده.
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سید علي حسیني ،د افغانستان اداري حقوق ،دوهم چاپ ،کابل :امیري ،ص .۱۱۴

77

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمي جریده ،شمیره  ۷۷ ،۸۱۸او  ۱۳۶مادې.
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سید علي حسیني ،د افغانستان اداري حقوق ،دوهم چاپ ،کابل :امیري ،ص .۱۰۶

79

د افغانستان اساسی قانون  ، ۱۳۸۲رسمی جریده ،شمیره  ۹۱ ،۸۱۸ماده.

80

د ملکي خدماتو د کارکوونکو قانون ،رسمی جریده ،شمیره  ۱۰ ،۲۰۰۸ ،۹۵۱ماده

81

د بیلګې په توګه ،د ټاکنو خپلواک کمیسون ،د بشري حقونو کمیسیون ،افغان ملي امنیتي ځواکونه او نورو.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت

15

2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

ډېر زیات دي او هره ورځ زیاتیږي .په اداري سازمان کې د دغو بنسټونو د حقوقي توجیه او د قانون د کړنو په اړوند اجماع نشته او
زیات شمېر مرکه کونکي د دغسې نهادونو یا بنسټونو جوړېدل غوره  نه بولي ،خو ځینې بیا د نوموړو بنسټونو له ودې او پرمختګ
سره موافق دي  چې دواړه خپل دلیلونه لري چې بیا به بحث پرې وشي.

سیمه ییزې ادارې
د مرکزي او د سیمي د څانګو په وېشلو سره ،اساسي قانون د سیمه ییزې ادارې په چوکاټ کې دفترونه او ادارې نهادونه رامنخته
کړي دي .واليت ،ولسوالۍ ،کلی ،واليتي شورا ،د ولسوالۍ شورا ،د کلي شورا او ښاروالۍ هغه څانګې دي چې د اساسي قانون په
اتم څپرکي کې په پام کې نيول شوې دي 82 .سربېره پر دې ،په هر والیت کې د وزارتونو او نورو مرکزي اداراو ،ریاستونه او څانګې
جوړي شوې دي ،چې د هغوی د حقوقي ځای او دریځ په اړه د بحث کولو فرصت شته دی .په هرحال  ،داسې ښکاري چي کوالی شو دغه
بنسټونه د حقوقي دریځ له مخې په څلورو برخو ووېشو:
1.1والیت او ولسوالۍ
2.2د مرکزي ادارو او ریاستونو یا نمایندګۍ په سیمه او یا د مرکز دویم درجه واحدونه
3.3سیمه ییزې شوراګانې
4.4ښاروالۍ او د ښاروالیو شوراګانې
د دې څلور برخو له جملې څخه اول او دویم یې د مرکزي ادارې په جوړښت کې قرار لري .دوی په حقیقت کې د ملي چارو او د مرکزي حکومت
ً
اصوال باید خپلواک او حقوقي شخصیتونه نه وي ،ځکه چې
استازي او همدارنګه د سیاست او ملي لویو پالیسیو ترسره کونکي دي .دوی
دوی جز او په اصل کې د مرکزي ادارو یوه برخه دي چی د لوړو مقامونو د اوامرو د پلي کولو لپاره رامنځته شوي دي .کېدای شی د تمرکز له
منځه وړولو تمایل  چې د داسې سیسټم د جوړولو المل شي  چې تر یو حده د دغو ټولنو لپاره د عمل خپلواکي په نظر کې ونیول شي .په دې
حالت کې اداري سیسټم د تمرکز څخه د تمرکز نشتون خوا ته نږدې کېږي 83.له بلې خوا دغه بنسټونه د مرکزیت د اصل او تراکم یا عدم اداري
تراکم پر بنسټ اداره کېږي او داسی موضوع ده چې په افغانستان کې له نظري پلوه او هم له عملي اړخه د مناقشی  ځای لري .
په دې  دوه ډوله نورې بڼستونه  ،یعنی درېیم او څلورم  د اساسي قانون پر اساس ،هغه ادارې دي چې په ملی حیات کې  د ملي پراختیا او
د عامه ګډون فعالولو لپاره تاسیس شوی  .دا ټولنې د سیمه ییزې ادارې په چوکاټ کې چې د ولس لخوا د سیاسي حاکمیت خاوندان هم
 84دا ټولنې زیاتره په غیر متمرکز سیسټم کې معمولې دي او غوره بلل کېږي.
بلل کېږي ،په سری ،آزاده او مستقیمه توګه ټاکل شوې دي .
په افغانستان کی په دې دلیل چې په ادارو کې د حقوقي نظم ،ساختاري نظم او رفتاري نظم ترمنځ واټن  شتون لري .د دی دوه ډلو تر منځ
توپیر په مرکزي ادارو کې تر پورې اندازې ګډ وډ او واضح نه دي 85 .په هر حال ،په دې لیکنه کې د حقوقي سیسټم په نظرکې نیولو سره 
د دې بنسټ په سازماني سلسله مراتب و  .ناسموالي  ،خالوو او نیمګرتیا کېږيد لیکواالنو له نظر په دی اساس ،د اساسي قانون په رڼا 
کې دا ټولنی ته دوو عنوانونو الندې :د مرکزی قوې سیمه ییزی ادارې او سیمه ییزه منتخبه اداری تر بحث الندی نیسو .

د مرکزي ادارې سیمه ییز واحدونه
د مرکزي واحد سیمه ییزې ادارې د والیت اداره او د هغه د  جغرافیوي وېش څخه عبارت دي ،یعنې د ولسوالیو او کلیو اداره .همدا
راز په والیتی جغرافيایي سیمه کې د وزارتونو او نورو مرکزي دفترونو څانګې دي .دا ریاستونه له اداري جوړښت سره سم ،په
مرکز کې د خپل وزارتونو او نورو مرکزي دفترونو سره تړاو لري او د دې  مرکزي ادارو تر مستقیم واک الندی دي .د دې دلیل لپاره،
کېدای شي دا اداراې د مرکزي واحد سیمه ییز دفترونه وپېژندل شي .یو شمېر کسان دا استدالل کوي چې مرکزي څانګه وزارت ده
او سیمه ییزه څانګه والیت ده ،په سیمه کې د مرکزي دفتر شتون له اساسي قانون څخه سرغړونه ده .شاید د «افغانستان لپاره د ښې
حکومتولۍ په ملي پالیسۍ» کې د هغه دلیلونو څخه وي چې دا دفترونه د سیمه ایزې  ادارې په واک کې وي .د دې پالیسۍ پر اساس،
وزارتونه پالیسۍ جوړونکي ته لېږدول شوي او اجرائیه واک سیمه ییزو ادارو ته سپارل شوی دی.
82

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمي جریده ،شمیره  ۱۳۶ ،۸۱۸او  ۱۴۲مادی.
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ولي اهلل انصاري ،د اداري حقوق کلیات ،ص .۱۲۴

84

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمي جریده ،شمیره  ۱۴۰ ،۱۳۸ ،۸۱۸او  ۱۴۱مادی.

85

د کليدي معلوماتو مهم سالکار ،د ولسمشر پخوانی سالکار.

86

د ملي ګټو حکومتداري پالیسي پالن ،2018 ،ص.7
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2019

 نامزاس يرادا هماع ساسا رپ نوناق يساسا ينسوا د

د اساسې قانون پر اساس  ،والیت د سیمه ییزې ادارې په رأس کې دی 87،چې یوه جغرافیايي معنا لري او یو ټاکلې ساحه په کې شاملیږي .د
والیت مشر والي دی چی د سیمه ییزې ادارې په کچه تر ټولو اهم اداري مقام دی .دا اهم نقش هم تاریخی دالیل لري ،له همدې امله له تیر وخت
څخه په سیمه کې والي د والیت په کچه د عمومی رئیس حیثیت لري .د بېالبېلو او ډول ډول سیاسي ادارو په شتون سره د زیات واک او اړین
ځای څخه برخمن دی سر بېره پر دې د والي مقام سیاسي مقام دی ،د والیت په کچه د مرکزي حکومت استازی بلل کېږي .هغه د همغږۍ د چارو
واک لري او ټولې اداراې چې د والیت په کچه شتون لري او د والیت د اداري غونډې چی د ټولو چارواکو په ګډون سره جوړیږي ،رهبري کوي.
د پام وړ ده چې د سیمه ییزې خپلواکې ادارې  88،په رامنځته کېدو سره د والیت موقف   د مرکزي سیمه ییزو ادارو متمایز شوی دی .په تېر
وختونو کې والیت او ولسوالۍ په کورنیو چارو وزارت پورې اړوند وه؛ خو اوس د سیمه ییزې اداری تر واک الندې دي.
ً
مستقیما ولسمشرۍ ته ځواب ویونکې ده  .یاده اداره
سیمه ییزارگانونو خپلواکه اداره د ولسمشر د فرمان پر  اساس پرانیستول شوې او
دنده لري تر څو سیمه ییزه حکومتولۍ رهبري کړي ،د اړوند اداراو لخواه په  ۳۴والیاتو او  ۳۶۴ولسوالیو کې رسمي او  ۱۱غیر رسمي او ۱۵۷
ښاروالیوکې منسجمې او همغږې کړي 89.سربېره پر دې چی والیت ،شوراګانې او ښاروالۍ هم د سیمه ییزې خپلواکې ادارې تر مدیریت الندې
دي دا سې آند شتون لري چې د والیت منتخبو سیمه ییزو نهادونو او ټولنو تر منځ دشخصیت او د عمل د خپلواکې له نظره استقاللیت شتون
نه لري خو دا چې سیمه ییزې شوراګانی ،ښاروالۍ او د ښاروالیو غونډې د ټاکنو په الرې ټاکل کېږي یادې ټولنې یې متمایزې کړې دي.
د والي واک د پخوانی سیمه ییز قانون پر اساس ،چی تر اوسه هم نافذ دی ،ډېر پراخه دی او په ډېرو مواردو کې نه د اساسي قانون له روحیې
سره سمون لري او نه د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره د ادارې سازمان سره د دغه قانون د  ۱۴مې مادې پر اساس په دې قانون کې د والۍ
صالحیتونه په  ۶۰فقرو کې ذکرشوي دي چې بېالبېلې برخې په کې شامیلیږي .خو په عمل کې اوس دا صالحیتونه او دندې ډیرو نورو ادارو ته
سپارل شوې دي .د اساسي قانون مخالف عمل د مخنیوی په خاطر ،د والي او ولسوال د دندو الیحی د ملکي خدماتو د کارکوونکو د قانون او
هغه څه چې د سیمه ییزې ادارې په قانون کې چې د اساسي قانون سره مطابقت لري تنظیم شوې دي 90.په لنډه توګه د والي اوسني صالحیتونه د
طرزالعملونو او د الیحیو پر اساس ،د څارنې او همغږۍ په ګډون د والیت په کچه د اوسني شته ادارو کړنې نظارت والیت د بودجې او والیتي
 91خو په عمل کې
کارکوونکو په چارو کی لوړ صالحیت لري .د والیت دفتر د والي له السلیک څخه وروسته د لګښتونو اسناد مرکز ته استوي .
د والیت دفتر او نورو ادارو تر منځ اړیکی له ستونزو څخه تشې نه دي .اوسمهال د قانون په نشتوالي  ،د حکومتولۍ او سیمه ییزی ادارې په
برخو کې ،د والي او پولیسو ،شوراګانو ،سیمه ییزی شوراګانو او ښاروالۍ ترمنځ اړیکې ننګونو ډکې او خورا د پام وړ دي.
د یادونې وړ ده چی د اساسي قانون پر اساس د والیت په کچه ییزی دندې او صالحیتونه والي ته ورکړل شوې دي ،او د ولسوالۍ په کچه ولسوال ته
 92په دی معنا چی د ولسوال لپاره د ولسوالۍ په کچه خاص ځای په نظر کې نیول شوی او د والي لپاره د والیت
پرته د والي د خاصو صالحیتونوڅخه 
په کچه .د استخدام د واک په برخه کې هم دغه یو شانسه والی د دی دو عامه مقامونوته لیدل کېږی .د ملکی خدمتونو دلسمې مادې د دریمې فقری پر
بنسټ د شپږم بست مامورین په والیت کی د وړاندیزاو تعیناتو کمېټې لخوا وړاندیز او منظورۍ او مقرري یې د والیت په مربوطه والي پورې اړه لري.
دا ماده داسې وایي چې « ،د اووم او اتم بست قراردادي کارکوونکو مقررۍ او تعیینات په مرکز کې د وزارتونو او خپلواک ریاستونو د ټاکنې کمېټې
پرېکړه او وړاندیز له وزیر یا د خپلواکې ادارې د عمومي رئیس لخوا منظوریږي او په والیتونو او ولسوالیو کې د والیتي او یا د ولسوالۍ د تعیناتو
کمېټې د پرېکړې او وړاندیز وروسته کېږ 
ي او د والي یا ولسوال لخوا منظوریږي» 93 ،اما په عملي توګه ،د مرکزگرا عملی ساختا ر له امله ،والیتونو
ته د ولسوالیو په تناسب ،توجه ډېره ده دې موضوع په پراختیایي ډګر کې منفی پایلې درلودلي او په راتلونکې کې به يې هم ولري.

94

سیمه ییزې ادارې
د افغانستان اساسي قانون د سیمه ییزه اداری یا د والیت  نورې انتخابی  سیمه ییزي  ادارې پرانیستې دي  سیمه ییزې شوراګانې،
ښاروالی او د ښاروالۍ غونډې لیدل کېږي .د اساسی قانون پر اساس د ټولو سیمه ییزو شوراګانو غړي او د ښاروالۍ غونډې او په خپله
ښاروالۍ په عمومي سروې او مستقیم ډول د یوی آزادی ټاکنې له طریقه د اړونده  سیمې د خلکو لخوا ټاکل کېږي 95هغه بهیر چې دې
87

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲رسمي جریده ،شمیره  ۱۳۶ ،۸۱۸ماده.

88

د ولسمشر قانوني فرمان  ،1047د سپتامبر .2007 ،8

89

د سیمه ییزو تنظیم کولو اداره وب پانه ،وروستي لیدنه د  2018سپتمبر /11:07http://idlg.gov.af/fa/history-idlg ،2018

90

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي ،لوړ مقام ،د هرات والیت دفتر سره مرکه.

91

ایشیا فونډیشن ،په افغانستان کې د سیمه ییزو دفترونو ارزونه ،2007 ،ص .17

92

د محلي اداري قانون ،رسمي جریده ،نمبر  ،1421 ،793پنځمه ماده.

93

د ملکی خدماتو د کارکوونکی قانون ،رسمی جریده ،شمیره  ۱۰ ،۲۰۰۸ ،۹۵۱ماده.

94

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ رتبه چارواکي ،د بهرنیو چارو وزارت.

95

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲اتم فصل.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت

17

2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

ټولنو ته سیمه ییز ماهیت ورکوي .په اساسي قانون کې ذکر شوی دی  چې په ټولنه  کې د ټاکلو موخو په خاطر د چارو په عمومی اداره کې
د خلکو ګډون او د ملي ژوند پرمختګ دی 96 .د یادونې وړ ده چې تر اوسه له والیتی شوراګانو څخه پرته ،نه د ولسوالیو شورګانې او نه
هم کلي جور شوې نه د ښاروالۍ مجلسونو پرانیستل شوي او نه هم ښارواالن ټاکل شوي دي .اوس هم ښارواالن د سیمه ییزې خپلواکې
ادارې په وړاندیزاو د ولسمشر په منظورۍ ټاکل کېږی  .البته هغه نوې نیمه انتخابی  بڼسټونه لکه اوسنۍ د ولسوالۍ او کلي په کچه
د پراختیایي شوراګانې باید له نظره  و نه غورځول شي .مګر دا شوراګانې چې مشروعیت یې د پوښتنې وړ دی ،په اساسي قانون کی د
شوراګانو ځای ناستې نشي کېدی .د دوی حقوقي ځای  ،دندې او صالحیتونه او د عامه اداري سازمان په چوکاټ کې د دوی موقعیت ،
قوانینو ته اړتیا لري هغه  قوانین چې  باید له اساسي قانون څخه وروسته وضع شوي وای .په دې اړه له والیتي شوراګانو څخه پرته کومه
ټولنه د  نوي قانون درلودونکې ده ؛ ښارواالن د تېر اساسي قانون پر اساس چې د طالبانو په وخت کې اصالح شوی و خپل فعالیت کوي.
د والیتی شوراګانو د صالحیت په اړه ،د اساسي قانون  ۱۳۹مه ماده څرګندوي چې «واليتـــي جرگـــه د دولـــت د پرمختيـــايي موخو په
تأمين او د واليـت د چـارو پـه ښــه كولـــو كـــې لكـــه څرنګـــه چـــې پـــه قوانينـو كې څرگنـده شـوې ،برخـه اخلـي او پــه واليــت پــورې د
مربوطــو چــارو پــه باب مشوره وركوي» .یو له اړینو بحثونو څخه د والیتي شوراګانو په اړه د والیتي شوراګانو صالحیتونه دي .د لیکل
شوي متن څخه داسی په داګه  کېږي چې د شوراګانو صالحیت په «برخه نیولو او سال ورکولو» کې محدود کېږي .اساسي پوښتنه دا ده
چې آیا دا محدوده وړتیا د دې ادارې له فلسفې سره سمون لري که نه؟ له دې پلوه چې د دې ټولنې او د نورو سیمه ییزو ټاکل شویو ټولنو
د شتون اصلي دلیل ،د ډیموکراسي پراختیا او د عمومي اداري چارو په پریکړه نیولو کې د خلکو ګډون دی .شاید د دغه راز اندیښنو 
د لری کولو لپاره و چې په  ۱۳۸۶کال کې د والیتي شوراګانو د قانون په تعدیل د والیتي شوراګانو په صالحیتونو  کې د «څارنې» ټکی
اضافه کړ؛  97هغه صالحیت چی څو ځله ورکړل شوی او بیا بېرته ترې اخیستل شوی دی .په داسې حال چی اوس د والیتي شوراګانو لپاره
د څارنې صالحیت شتون لري ،خو روښانه نه ده چې دا صالحیت په څه معنا دی ،د هغې کچه تر کوم ځای پورې ده او څنګه باید پلي شي.
که څه هم د والیتي شوراګانو د قانون  ۴مه ماده په یو اوږده لست کې د شوراګانو صالحیتونه او دندې ځانګړې کرې دی  98خو د دې لست
مطالعه ښیي   چې دا شوراګانې اجرائیوی  صالحیتونو څخه بې برخې دي .دوی نه پالیسي جوړوی ،نه اجراییه واک لري او نه هم د څارنې
لپاره الزم میکانیزم لري  .نو دا بڼسټ  ډېر سیاسي ښکاری تر دې چی اداری وې  .له موکلینو سره د دې شورا غړو تړلتیا  ،د ټاکنیزو
مبارزاتو له الرې مشرانو جرګې ته د یوه غړ الره موندل هغه څه دي چې د دې ټولنې سیاسي حقیقت منعکس کوی  .خو له دې ټولو سره،
شوراگانې هم د قانون په لحاظ او هم د عامه سازمان په سیستم کی یو اداري ټولنه شمېرل کېږي.
د اساسي قانون پر اساس د سیمه ییزو اړینو ادارو څخه یوه هم ښاروالي ده .دا اداره ډېره اړینه اداره ده چې د ښاري چارو دنده په غاړه لړي او یوه
ولسي منتخبه ټولنه ده 99.د اساسي قانون پر اساس ښارواالن او د ښاروالیو د شوراګانو غړي باید د سیمې د خلکو لخوا د ښاروالي په ساحه کې
و ټاکل شی .دغه سیمه ییزه اداره د خپلواک شخصیت او عمومي حقوقو څخه برخمنه ده او د عوایدو او بودجې په اړوند خپلواکي هم لري 100.د
ً
ښاروالیو د کړنو ،واک او دندو په اړه زیات حقوقي اسناد شتون لري چې ډیر یې
خاصتا د ښاروالي د قانون 101اړوند موضوعات د اساسي قانون
د تصویب مخکې دي 102.دا قوانین له یوې خوا د اساسي قانون د روحيی  سره مطابقت نه لري او له بلې خوا د اوسني شرایطو د اړتیاو ځواب
ویونکی نه دی .د ښاروالیو قانون ته په کتو سره واضح کېږی  چې دا قانون د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تصعح  شوی دی ،د اساسي قانون د
روحيی ،د بازا ر اقتصاد او د ډیموکراسی د ارزښتونو سره همغږی نه دي  .دا قانون په  ۱۶مادو کې د ښاروالیو دندې او صالحیتونه په  ۴۴مادو
کی لست کړي دي چې په څلور کتګوریو ،خدمتي ،تنظیمي ،همغږي او اداري وېشل شوي دي .دا صالحیتونه چې د لرښاری د عامه خدمتونو
 103الزم ده چې د طرزالعمل (کړنالری) ،الرښود ،مقراراتو او لوایحو
او اړتیا وو د تامین او پوره کولو او دښاز د نظم د ساتلو په خاطر مهم دی 
له الری ډېر وضاحت ورکړل شي .د ديټاکل شوی ټولنی لوی صالحیت درلودل د نه تمرکز پوره بېلګه بلل کېږي.

96

104

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲اتم فصل.

97

د والیتي شوراګانو قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ،۹۲۰نیټه  ۳۰د وري  ۲ ،۱۳۸۶او  ۴مادی.

98

د والیتي شوراګانو قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ۹ ،۹۲۰ماده.

99

د افغانستان اساسي قانون  ۱۴۱ ، ۱۳۸۲ماده.

100

د ښاروالیانو قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ،۷۹۴کال  ۲ ،۱۴۲۱او  ۱۲مادی.

101

د ښاروالیانو قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ،۷۹۴کال .۱۴۲۱

مراجعه وکړئ :د ښاروالیو قانون ،د ښار خدماتو کړندود ،د خساره منع کولو قانون ،د ښار پاکولو او ښاري چاپیریال تنظیم ،د زعفرانو تولیداتو
102
مقررات ،د کرایې او ښاروالۍ د ملکیت تاسیس کول مقرره ...
103

سرور دانش ،د افغانستان اداري حقوق ،کابل :ابن سینا ،۱۳۹۲ ،ص .۱۸۳

104

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د جمهوري ریاست دفتر.
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2019

د ښاروالیو مجلسونه  تر اوسه نه دي جور شوي .البته په دې وختونو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه  اداره  د مشورتي مجلسونو یو
طرزالعمل پربنا  د ښاروالیو لپاره مجلسونه جوړ کړی  دي .دا مجلسونه تازه پرانیستل شوی ،او له هغو غړو څخه جوړ دی چې په رضا
کارانه توګه د ښاروالیو پر کړنو د عملی څارنې په خاطر د ښاروالیو د تقسیم اوقات پر اساس  جلسه جوړوي .د دی مجلس غړي د سیمې
د وکیالنو ،مستفیدنو  او ټولنیزو ټولنو څخه به عرفی  ډول ټاکل کېږي 105 .دا ټولنه چې ځینی وخت د ښاروالۍ مشورتي شورا هم ورته
ویل کېږي ،په حقیقت کې د ښاروالیو د  شوراګانو د جوړولو لپاره لمړي ګامونه ګنل کېږي.

 4 44 4د اساسي قانون سره د اداري سازمان مطابقت
د اداري سازمان په اړوند یوه اساسي مطرح پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون د پلي اندازه د هغه  له منطوق سره ده  .هغه څه چې د
اداري سازمان صحنه  متفق نظر د اساسي قانون بلل کېږي او په مخکیني بحثونو کې په لنډه توګه تر بحث الندې ونیول شو ،خو د
اساسي قانون پر اساس د هېواد د اداري سازمان د جوړښت مطابقت ،د زیات واټن ښودونکی دی .د ادارې جوړښتونو او د اساسي
قانون د نظر وړ ځینی بڼسټونه تر اوسه  نه دی جوړ شوی؛ هغه قوانین چې د ادارو لپاره اړین دي چې جوړ شي تر اوسه هم نه دی
تصویب شوي ،یو تعداد شته سازمانونه قانوني ځای نه لري او د ډېرو نورو دقانوني موقف  په اړه هېڅ موافقه نشته ده .سربېره پر
دی ،د هغه ادارو په اړه چې د اساسي قانون پر اساس هم جوړې شوې ،ستونزې شتون لري.
هسی  چی په ټولیزه توګه په تېرو بحثونو کې وویل شول ،د اساسي قانون له نظر ور یو شمېر ټولنې په بېالبېلو علتونو  نه دي جوړې
شوې .له هغه جملې څخه سیمه ییزې شوراګانې دي ،له والیتي شورا ګانو څخه پرته ،نورې شوراګانې تر اوسه شتون نه لري  .که څه هم
ً
خصوصا د امنیتي ستونزو
په مخکنیو ټاکنو کې په اول کې طرحه وه  چې د ولسوالیو شوراګانې پرانیستل شي ،خو ډیری اندېښنې
له امله د دې شوراګانو جوړول شاته واچول .په دغه ډول سره د اساسي قانون پر اساس ښاروالي باید په ډیموکراتیکه توګه د خلکو
لخوا وټاکل شي چې دا کار هم تر اوسه نه دی ترسره شوی .د ښاروالۍ مجلسونو په باب  په هغه ډول چې د اساسی قانون پر اساس وی
تراوسه  کومه خبره نشته .له شک پرته د دې بڼسټونو  جوړېدل د اساسي قانون غوښتنه ده  ،له یو خوا به په عامه اداري سازمان کې
ستونزی راوړی ز او له بلې خوا د اساسي قانون د موخو یوه اهمه برخه به په عملي توګه ناشونې وي .که څه هم یو محدود تفسیر ،پر
اساس د دې ټولنو د پرانیستلو موخه په  انکشافی پروګرامونو کې وڼده اخیستل بلل کېږ ي 106 ،خو د دې ټولنو اهمیت هغه وخت ډېر
جوته کېږی  چې اخالقي موخې او د اساسي قانون اصولو ته پاملرنه وشي 107 .د عمومی اداري چارو او ښه حکومتولی ،دواړو کی 
دعامه ګډون د اساسي قانون د مالتړ وړ  دي او د دې ټولنو په ایجاد سره تحقیق مومی .

108

 د یادونې وړ ده چې د ادارې د اساسي قوانینو لکه د دولت اساسي تشکیالتو قانون ،د سیمه ییزې ادارې قانون ،د سیمه ییزو
شوراګانو قانون او د ښاروالیو قانون ،تصویب د دې موخې ته د رسېدلو لپاره اړین نقش لوبوي .دا قوانین کوالی شي چې د اساسي
قانون متن تفسیر کوونکي دی ،ارګانیک قوانین یادیږي  .په دی معنی چی دا د اساسي قانون متن واضح کول دي چې د اساسي
قانون مفاد پیاده کول  دې قوانینو د نه شتون سره ناشونی دی .دا قوانین الزم وو چې په لومړنيو کلونو کې د اساسی قانون له تصویب
 څخه وروسته ،تصویب شوي وای ،خو دا کار هم تر اوسه نه دی شوی 109 .د قوانینو د هر یو د نه تصویب په خاطر یو عذر ارایه کیږی ؛
د بېلګې په توګه د ملي یووالي د اجراییه ریاست نا واضح دلیل یې شا ته اچول د اساسي قانون د تصویب جوړښت ویل کېږي 110 .اما
پوښتنه دا ده چې ولې لس کاله مخته د اجراییه ریاست دا قانون تصویب نه شو؟
نو هغه څه چې بايد منځته راغلي وي جوړل نه شول اما  ،د اساسي قانون په شتون کې ادارې او موسسې جوړې شوې چې ځینو د
غیر قانوني توب په اړه د نظر اتفاق شتون لري  ،یا هم د دوی پر مشروعیت باندې هېڅ عمومي توافق شتون نلري .د بېلګې په توګه،
زیات شمېر خپلواک ریاستونه (خپلواک له وزارتونو) ،متعدد شوراګانې او په دې وروستیو کې ،د ملي یووالي حکومت اجراییوي
ریاست ذکر کېدی شي ،چې د ټولو جوړېدل د جمهور رئیس د فرمانونو پر بنسټ دي .د اساسي قانون له  ۹۰مې مادې سره سم ،ملي
شورا واک لري چې اداري واحدونه تاسیس کړي .د اساسي قانون په  ۱۴۲ماده کې« ،دولت» ته واک ورکړ شوی چې د «حکمونو پلي
کولو» او «د اساسي قانون د ارزښتونو»د خوندي کولو لپاره اړینې ادارې تاسیس کړي .روښانه ده چې په دې ماده کې د دولت په
105

د ښاروالیو د مشورتي شوراګانو طرزالعمل جوړ ول ،د سیمه ییزو اګانونو اداره.

106

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲اتم فصل.

107

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخواني غړی.

108

د افغانستان اساسي قانون  ، ۱۳۸۲مقدمه ۶ ،او  ۱۳۷مادی.

109

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د جمهوري ریاست دفتر.

110

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د جمهوري ریاست دفتر.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

لفظ کې ملي شورا هم شامل ده .په دې برخه کې د ولسمشر د صالحیت په اړه د  ۶۴مې مادې  ۲۰فقره یوازې منبع چې ورباندې استناد
کېږي ،خو په دې موضوع باندې له يوې خوا د ولسمشر واک د قانون احکامو ته محدود ګڼل کېږي او له بلې خوا د دغه ماده د
پورتنیو مادو پر وړاندی د قاعدې پر بنا استثنا ښکاري 111 .په دې دلیل سره  ،د  ۲۵خپلواکو کمیسیونونو جوړول د ولسمشر له خوا
قانوني نه ګڼل کېږي.

112

د بحث او منازعې وړ ادارو څخه یوه د ملي یووالي حکومت اجرائیوي ریاست دی .دا اداره د ولسمشر فرمان لخوا د یوې پریکړي
پر اساس د ټاکنو د بحران د له منځه وړلو په خاطر رامنځته شوې ده .د هوکړه لیک له مخې ،دا اداره باید له دوو کلونو وروسته د
اساسي قانون په تعدیل او پارلماني سیسټم يه رامنځته کېدو سره د صدرارت ځای ونیسي ،خو په عمل کې دا تړون پلی نه شو .که
څه هم یو شمېر قانوني او مشروع بنسټونه د دې مؤسسې د جوړولو لپاره شتون لري ،له دوه کلونو وروسته د دوام په مشروعیت اړه
هېڅ پریکړه شتون نلري .ځینې محدود خلک په دې باور دي چې دا نهاد قانوني مشروعیت لري ،دوی دوه دلیلونو لري .یو د اساسي
قانون له  ۶۴مې ماده سره سم د ولسمشر واک دی ،ځه چې هغه د نوموړې مادې پر اساس نورې خپلواکې ادارې رامنځته کړې 113 .دویم،
د بحران د له منځه وړلو لپاره د قومونو او ملي ګټو تامینول د بحران څخه د وتلو ملی مصلحت دی د معلوماتو اړین وړاندیز کونکي
وایي چې «که څه هم دا اداره قانونی بڼسټ نلري ،خو دا چې سیاسي ګډون چمتو کوي او د سیسټم د اخالقی موخو سره مرسته کوي
نو مشروعیت لري .زما په نظر ،زه باور لرم چې د بحرانونو حل او د جګړې څخه ډډه کول د بنسټیزو حقوقو او لومړیتوبونو څخه دی .د
ملي یووالي حکومت تړون دا موخې خوندي کړې دي ،له دې امله زما په نظر دا اداره هم قانونی ده او هم الزمی».

114

په داسی حال کې چې اجراییه ری ا ست د یو ملي بحران د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی ،د ارګ دننه او بهر د نورو خپلواکو ادارو
او اهمو شورا ګانو په رامنځته کېدو د ارګ په اړه نسبتا متفاوت دالیل مطرح کېږي .ویل کېږي چې شاوخوا  ۲۵کمیسیونونه او
ً
تقریبا  ۱۰شوراګانې ،لکه د ملی امنیت شورا ،د قانون د حاکمیت شورا او اقتصادي شورا د حکومت لخوا جوړې
خپلواکې ادارې او
شوې دي چې لمړی گروپ د مرکزي ا دارو د چوکات یعنی وزارت څخه بهر او وروستي په وزارتونو باندی لوړوالی لري .د دې څخه
مخکې چې ادارو د جوړولو لپاره انګیزې ولټول شی  ،د یوې تګالرې مطابق ،دا ادارې دواړه قانوني او اړینې دي.
دی ادارو ته د قانوني توجیه پیدا کولو په خاطر قانون د  ۶۴مې مادې د  ۲۰فقرې په د ولسمشر پر واک باندې استناد کېږي .د دې آند
پر اساس د ادارو پرانیستل د اساسي قانون د منطوق سر منافات نه لري .بناء ولسمشر د نوي ادارو د رامنځته کیدو لپاره د فرمانونو
صادرولو صالحیت لري .د اساسي قانون د  ۷۹مې مادې د دویمې فقرې پر اساس تقنیني فرمانونه د ولسمشر له توشیح څخه وروسته
د قانوني حکم څښتن کېږي .تقن یني فرمانونه باید د دېرش ورځو په ترڅ کې د ملي شورا د لومړنۍ جلسې د دایریدو څخه وروسته
ملی شورا ته وړاندې شي ،په هغه صورت کې چې د ملي شورا لخو رد شي ،د اعتبار وړ نه بلل کېږي .هغسې چې لیدل کېږي ،د دې
فقرې وروستۍ برخه د فرمانونو پر باطلېدو کېږيحکم کوي ،خو په هغه صورت کې چې د ملي شورا لخوا رد شي د اعتبار څخه ساقط
کېږي کله چې تقنیني فرمانونه شورا ته وړاندې شي ،په هر دلیل چې شورا د بحث فرصت پیدا نکړي ،د فرمانونو اعتبار د قانون پر
حکم دوام پیدا کوي او په مخکني ډول پلي کېږي .په اساسی قانون کې نه دي ویل شوي چې د ملي شورا د لومړنۍ جلسې د انعقاد
نېټې یو میاشت تېره شي ،که تقنینی فرمانونه د تایید هم و نه ګرځي ،د اعتبار وړ نه دي ،که څه هم رد شوي هم نه وي .دا یوه د هغه
موضوعاتو څخه ده چې ویل کېږي حکومت له دغې الرې د ملي شورا څخه اوړي.
د دې ادارو د ضرورت د اثبات لپاره دا دالیل هم وړاندې کېږي چې په افغانستان کی اداره هېڅ وخت د سیاست څخه خالصې نه ده
پیدا کړې .د سیاست د منفی تبعاتو څخه د ملکې خدمتونو اداري پڅ بهیر دی ،له دې پلوه زورواکي سیاستواالن ،د حکومت په
اصالحاتو کې السوهنه کوي او د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې خنډ کېږي .نو د خپلواکو ادارو د پرانیستلو یوازینۍ موخه د
دې السوهنو محدود دول دي .له دې امله چی دا اداری د وزارتونه ،برعکس د سیاستوالو تر نفوذ الندې نه دي او نه هم د قومي سهمیه
بندۍ په بنسټ شکل نیسي نو؛ کوالی شي چې په مسلکي ډول چارې مخته یوسي 115 .د ساختاری او وظیفوی په اړه اندیښنې ،یو له
هغی ستونزې دي چې په خپلواکو ادارو کی مطرح کېدای نشي ،له دې امله چې کمیسیونونه او خپلواکې ادارې د پالیسۍ په جوړولو
کې رول لري په داسې حال کې چې وزیران اجراییوي رول لري .په دی معنی ،کمیسیونونه او خپلواکې ادارې د وزارتونو او د رهبرانو

111

د کلیدي معلوماتو مهم مامور ،مرکې لوړ پوړي چارواکي ،آسیا فونډیشن.

112

د کلیدي معلوماتو مهم مامور ،مرکې لوړ پوړي چارواکي ،آسیا فونډیشن.

113

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د جمهوري ریاست دفتر.

114

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخواني غړي.

115

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ رتبه چارواکي ،د عدلیې وزارت.
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لپاره د تخنیکی همکارانو رول لوبوي 116 .بل دلیل چی په دی مورد کې مطرح کېږي ،په دې منسجمو او تخصصي ادارو کې د آسانه
اصالحاتی پروسیجر نسبت لوی وزارتونو ته دي 117 .سربېره پر دی ،دا ادارې او زیاتی شوراګانې د اداراتو تر منځ د همکاری زمینه
رامنځته کوي .په هغه شرایطو کې چې د ځیني دولتي اداراو تر منځ د سیالیو احساس شتون لری ،د دی بڼسټونو پرانیستل څو ادارې
یا وزارتونه لخوا د کارونو د مخته وړلو په ګډون  ،د همکارۍ احساس رامنځته کولو عامل کېږي ،مثبتې اغیزی لري.

118

د دی ټولو سره ،دا اندیښنې او نیوکې دا فضا منځته راوړی او ویل کېږي چې د داسې ادارو جوړېدلو له امله ،د اساسي قانون لخوا
د تصویب شوي بنسټیز جوړښت د کمزوري کېدو باعث شوی دی نو دی وزارتونو د سیاسي مالحظاتو ،قومي نا سمو مداخالت
لری کولو په خاطر باید بله چاره په پام کې ونیول شي .خپلواکو ادارو ته رجوع کول ،د هغه وضعی باعث کېږي چې د اساسي قانون
له منطق سره سمون نلري .دا بڼسټونه اداري سیستم په تشکیالتی تورم اخته کویی  .ساختاری او کاري تداخل او د ځواب ورکونې
کمزورتیاوې په پای کی لري 119 .د بېلګې په توګه د وزیرانو شورا چی د هغه د صالحیتونه د اقتصاد موضوعات دي  ،اقتصادی عالی
شورا او یا د مهاجرینو وزارت په څنک کې د مهاجرینو او کوچیانو د چارو عالی شورا منطقی نه اښکارې 120 .د دې ادارو د پرمختیا
لپاره ویل کېږي د اساسي قانونی د چوکاټ نه بهر دی ،ګمان چی د هغوی منځته راوړل سیاسي انګیزیې لري.

121

د ملي یووالي

حکومت دوه ګونی جوړښت هغه وضعیت رامنځته کړی چې د اصلي ریاستونو او وزارتونو د نشتوالي عامل شوی .په هرصورت ،چې
اصلي څانګې هم د ساختاري او کاري مداخلې څخه ډکې دي .د بېلګې په توګه ،له اداري فساد سره مبارزه کې ،د لوی څارنوال سربېره
د شپږو څخه زیاتې ادارې شته؛  122یا د بازرس دفتر سره د تفتیش د عالی د اداری نه عالوه او د سیاحت په چارو کې د دولت وزارت
تاسیس چې د اطالعاتو او فرهنگ وزارت په چوکاټ کې یو اختصاصی معینیت شتون لري.

123

د موازي ادارو په انتقاداتو نه یوازې پر مرکزي ادارو باندې محدود نه دي ،بلکې د عامه ادارې سازمان ټوله برخه په کې شامله
ده .د اداري بڼسټونو د پراختیا پر ځای موازي ادارې جوړیږي .د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې اته پراختیایی زونونه جوړ
شول دا زونونه د سیمه ییزو ادارې نهادونو (لکه والیت) سره متضاد دي .همداسې د دې پرځای چې د کلیو شوراګانې ،د ولسوالیو
شوراګانې او د حکومت سیمه ییزې ادارې تقویت شي ،د ښاروندۍ منشور پروګرام ( )Citizen Charterد یو  ۱۰کلن پروگرام په
کچه پلي کېږي .په تېرو وختونو کې هم د سیمه ییزو شوراګانو د تقویت پر ځای د کلیو او پراختیا پروګرام په پروژه یي توګه طرح او
پلي کیده .د پروژېی بڼه د موازي ادارو رامنځته کولو د سیمه ییزو دفترونو بنسټونه نه پیاوړي کوي.
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5 55 5له تمرکز څخه د غیرتمرکز کولو په لور
هغه څه چې په مخکنیو  بحثونو کې وضاحت  ورکړل شو  ،اساسي قانون  د اداری تمرکز او غیرتمرکز  تر منځ هېڅ توافق نه لري .خو
عمومي باور دا دی چې په مرکز کې  اداري تمرکز او د صالحیتونو  تمرکز ،لکه څنګه چې د عمل په ډګر کې لیدل کېږي ،د اساسي
قانون سره سمون نه لري 125 .دا یو واقعیت دی چې د افغانستان د مدرن حقوق د تاریخ په عمر کې یې شتون درلودالی دی .کوم چې د
تیورۍ او عمل تر منځ ژوره خال څرګندوي او د ټولنې او دولت تر منځ تشه منعکسه کوي .د قانون متن او د افغانستان د ټولنې حقایق
تر منځ دا تشه کېدای شي د دولت او ټولنې د اړیکو د رامنځته کولو د نشتوالي له امله وي چې په پایله یی یو اغیزمنونکی دولت او
بل اړخ ته یو وروسته پاتی ټولنه وي.
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په اوسنیو شرایطو کې ،کله چې په ځینو دلیلونو تمرکز ته اړتیا طرح کېږي ،اندیښنې هم له ځانه راوړي او د اعتراض او نیوکو سبب ګرځي .مخکې
له دی چی په نیوکو باندی بحث وشی ،دا د ولیو ده چې د ادارې په مدیریت کې د کاری پوهي نشتوالۍ  ،ادارې خراب سیستم او د اداري سازمان
116

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ رتبه چارواکي ،د عدلیې وزارت.

117

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د جمهوري ریاست دفتر.

118

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي ،لوړ پوړي چارواکي ،اداري اصالحاتو او ملکي خدمت کمیسیون سره مرکه.

119

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ پوړي چارواکي ،د وزیرانو شورا دارالنشا.

120

د کلیدي معلوماتو مهم مامور ،مرکې لوړ پوړي چارواکي ،آسیا فونډیشن.

121

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د کورنیو چارو وزارت ستر سالکار.

122

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،قانوني مشاور ،USAID ،هرات.

123

د کلیدي معلوماتو برابرونکي سره مرکه ،د کارمندانو لوړ رتبه غړی ،د سیمه ییز ریاست رییس.

124

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخواني غړي.

 125يعقوب ،ابراهیمي ،د مرکزي ښې حکومت او په مرکزي افغانستان کې د مرکز ښې ټولنې ترمنځ واټن ،د اتوار سهار ورځپاڼه ،1395 ،د جوالی څلورمه.
political-afghanistan-policy/06/11/1395/8am.af/x8am//:https 2018
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د کلیدي معلوماتو چمتو کونکي سره مرکه ،د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر او د اداري اصالحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کمشنر.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

روښانه عمومي موخې نشتوالي ،له هغو سترو ستونزو څخه دي چې په افغانستان کې د عامه ادارې د سازمان سره د ډېرو سوالونو سرچینه کېږی.
په عامه توگه په ټولنه او اکاډميک بڼسټونو کې د عامه ادارې اړوند په پوهه کې د لوړ ظرفیت نشتوالی په آسانه د درک وړدی .اداره باید یو
پالیسي جوړونکی ،د پالیسۍ پلي کوونکي او د فکر تولید لپاره ځای واوسي ،چې ټول یې مسلکي او داخلي پوهه ته اړتیا لري 127.د دې پوهې
اړتیا ،په تېره بیا هغه هېوادونو کې چې جګړه او پرمختګ دواړه په یوه وخت کې پر مخ بوزي  ،خورا څرګنده موضوع ده .د ادارې د ټولیزو موخو
وضاحت کولو نشتوالی له هغو اړینو مسلو څخه ده چې ټولې کړنې  ،تګالرې او پالیسۍ تر منفی اغېزو الندې نیسی  .د عامه ادارې عمومي
موخې په اساسي قانون کې ندي ځانګړي شوي .دا څرګنده نه ده چې په افغانستان کې د عامه ادارې عمومی موخې د خدمتونو وړاندې کول
دي یا د اقتصادی د شرایطو برابرول؟ ایا موږ د لبرال عامه خدمتونو سیسټم لرو یا د هندوستان هېواد په څېر بیروکراتیک اداری سیستم ؟ په
تاریخي توگه ،په افغانستان کې اداري سیستم د سوسیالیستي رژیم او طالبانو په وخت کې ایډیالوژیک و؛ د مجاهدینو د دورې په جریان کې یوه
ځانګړي موخه نه ده تعقیب شوی ،مګر په اوسني د دی سره چې شکل او سازمان یې ټاکل شوی په لویه کچه یې کړنی معلومی ندی 128.په هر حالت،
ډیموکراسي ،عامه ګډون ،ملي حاکميت ،ټولنیز عدالت او ښه حکومتولۍ له هغو معیارونو څخه دي چې د اساسي قانون عمومي اخالقي موخې
جوړوي؛ چی اړینه ده د عامه ادارې د تنظیم او د اداري تمرکز او اداری تمرکز زدایی ترمنځ د عمل الرښود وگرځی .
د دې حقیقت په نظر کې نیولو سره چې د مرکز اداري صالحیت دومره ده چې د اساسي قانون د عمومي اخالقي موخو سره مطابقت نلري خو
دا مرکزیت بیا د ځینو لخوا په ناچارۍ سره مناسب ګنل کېږي .د دوی په آند ،د عامه اداره  او د هغې حقوقي میکانیزمونه ال تر اوسه وده نه
ده کړې چې سیمه يیزه منتخبه اداری  جوړ شوی وی .له بلې خوا ،په افغانستان کی تر اوسه سیاسي کلتور او مدني ګډون په ریښتینې ډول
نه دی جوړ شوی او دوديز سياسي کلتوری صالحيتونه د پلي کیدو نه ښکاري 129.په داسې سیاسي کلتور کې د عامه چارو په اداره کې د پام
 130همدا راز ،د ادارې
وړ ګډون کولو صالحیت نشته .همداراز والیتي شوراګانو له دی خپل مشورتی صالحیت  برياليتوب نه دی ښودلی .
دودیزه سیاسي فرهنګ  اغېزمنه وي« .په افغانستان کې اداره د شخصي واک اخیستلو وسیله ده ،خو د عامه حاکمیت وسیله نه ده .پر دی
بنسټ ،اداري کارونه د شخصي عالیقو په ډول مخته ځي نه د قانون د حکم له مخه .د افغانستان سیاسي کلتور چوکاټ دوديزه او قومي دی
او له همدې امله  قدرت غوښتتونکی دی .دا چوکاټ غواړي  فردي اراده وی  ،نه د  قانون حاکميت.« 
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له دې نه پرته چی د  اصالح کولو لپاره یې  ستراتیژیک او اوږد مهاله پالنونو ته اړتیا ده  ،د ځینو مرکه کوونکو په وینا ،په اوسني حالت
کې ،سیمه ییزې ادارې د صالحیت  د تمرین کولو وړتیا نلري ،تر هغه حده پورې چې سیمه ییز چارواکې   خپل محدوده صالحیتونه 
کاروني لپاره  ،په مرکز پورې تړاو لري او تړلي دي .داسې ښکاري چې دا عادت  مرکز ته د سترګخ به الرې  عادت او د مسؤلیت د منلو له
ویره  څخه وي 132 .سربېره پر دې ،د سیمه ییزو واکونو د موجودیت په اړه اندېښنه شتون لري چې دلیل یې  د سیمه ییزی زورواکو له خوا د
ځورونې ګواښ او په سیمه ییز دفترونو باندې د هغوی  ممکنه اغېزه ده  ،کله  چې د قدرت خاوندان او محلی زورواکان په شخصی قدرت
سره په سیمه شته وي  ،د اداري فساد ،ناوړه ګټې اخیستنې ،او قوانینو څخه تیښتي امکان شتون لري.

133

په هر صورت  ،د ډېرو مرکه کوونکو په آند د اندیښنې یا ور دی نه  یا د پام وړ اهمیت نلري .د هغو په آند ،سیمه ییزې ادارو  ته د
صالحیتونو  لېږد  یو قانوني او عملي اړتیا ده  .همدارنګه په مرکز کې زیات تمرکزد دې المل شوی چې انساني ظرفیت  په مرکز کې راټول
او همدا راز په سیمه کې د ظرفیت  لوړولو خنډ شي .نو د ځایي ظرفیتونو  لوړولو ته اړتیا ده چی د سیمه ییزو څانګو د وړتیا المل  شي.
په اوسني وخت کې ،د  ټول مالی صالحیتونه  ،استخدام ،پالیسۍ جوړونې ،پالن کول  ،اجراییوي ،څارنیز او نورصالحیتونه په مرکز
کې راټول شوي دي 134 .هغه صالحیتونه چی د سیمه ییزې ادارې لپاره په نظر  کې نیول شوي دي ډېر محدود دي 135 .دا وضعیت د دې المل
شوی چې ولس او حکومت ترمنځ واټن رامنځته شي ،ښاري مسوولیتونو ته د خلکو بې تفاوتي او په پرمختیايي پالنونو کې کمښت
راشي  .په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې ،والیتی بودجه له مرکز څخه ډېره ځنډیږي .افغانستان یو له غرنیو هېوادونو څخه دی او له
بلې خوا په هېواد کی مناسب او خوندي سړکونه شتون نلري ،نو په دې تمرکز  ډېره منفي اغېزه درلودالی شي.
127

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي ،لوړ پوړي چارواکي ،اداري اصالحاتو او ملکي خدمت کمیسیون سره مرکه.

128

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د پارلمان غړی او د پوهنتون استاد.

129

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د پارلمان غړی او د پوهنتون استاد.

130

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي ،لوړ مقام ،د هرات محلي دفتر سره مرکه.

131

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،وکیل او د پوهنتون استاد.

132

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د جمهوري ریاست دفتر.

133

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ پوړي چارواکي ،د وزیرانو شورا داراالنشا.

134

د کلیدي معلوماتو له برابرونکي سره مرکه ،د کارمندانو لوړ رتبه غړی ،د سیمه ییزو ریاست رییس.

135

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،قانوني مشاور ،USAID ،هرات.

136

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د علي رایان کارمند ،اداري اصالحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون.
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6 66 6د عامه قانون حقوقي اشخاص
نن په ادارۍ حقوقو کې یو له هغو ډېرو اړینو بحثونو څخه د عامه قانون حقوقی شخصیت موضوع او تیوري ده .په دې اړوند  د
افغانستان په قوانینو او نورو تقنیني اسنادو او حکمونو پربنا که څه هم پاشیلي او ناکافي ،تر سترګو  کېږي  .بیلې ادارای  بیالبیل
ً
طبیعتا د حقوقي شخصیت موضوع په بڼسټونو او ادارو کې  اړینه مسله ده
جوړې شوي دي او یا د جوړولو  وړاندوينه يې شوي دي.
چې نه باید نا ویلې  پاتې شي .د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ،دولت د درې قوي په مفهوم حقوقي شخصیت لري او عامه اداره
کوالی شي چې د دعوی یو طرف وي 137 .سربېره پر دې ،د مرکزي او سیمه ییزې ادارې واحد معیین شوی  دی ،د خپلواک کمیسیونونو
او سیمه ییزو شوراګانو  وړاندوينه شوي ده 138 .مګر د ادارو او موسسو د حقوقي شخصیت ځانګړتیاوو په اړه روښانه اشاره شتون
نلري .د بېلګې په توګه ،دا روښانه نده چې ایا په ارګ کې کابینه ،د وزیرانو شورا او نوې  تاسیس شوې عالي شوراګانې د حقوقی 
اشخاص  وی او که نه؟ که ځواب مثبت  وي ،پارلمان ته د دوی ځواب ویینه  وی او که چیرې ځواب منفی وي نو بیا به د وزیرانو لخوا
په خپلواکه توګه واک واخیستل شي.
هماغه قانون چی دا ټول موضوعات تر پوښښ الندې را ولي  مدني قانون دی .دا قانون له یوې خوا د خصوصي حقوقو کړنو  موضوعاتو
ته پام لرل  او له بلې خوا دا قانون په تیرو وختونو  پورې اړه لري چې د هغه د تعدیل اړتیا په یو عام باور تبدیل شوی ده 139 .بیا هم ،د
دې قانون او نورو قوانینو په  لیدو  سره کوالی شی د یو ډول عامه حقوقي شخصیت حقوق ،عناصر او د دوی د بقا لپاره اړین اجزاوی
 ،د دوی قانوني بڼه ،د دوی یو ځای کول  دوام او باالخره د هغوی لرې کولو شرایطووینی  140 .بیا هم په دی اړه ځوابونه او سوالونه ډېر
دي .په بل عبارت ،په افغانستان کې د حقوقي معیارونو څېړنه ښیي چې د عامه قانون د حقوقی شخصیت په اړه د یو روښانه حقوقي
چوکاټ او کافی قانوني مقرراتو لپاره ال تراوسه د اداري حقوق  ډګر کې زیات کار پکار دی چې ترسره شي.
د افغانستان مدني قانون لومړی حقوقي اشخاص تعریف کړي دي او  بیايې هغه په  عمومې حقوقي اشخاصو او خصوصي حقوقي
اشخاصو باندې وېشلي .د افغانستان د مدني قانون له آنده« ،یو حکمي کس یو معنوی کس دی چې حقوقي شخصیت لري او د یوې
ادارې ،شرکت یا نفوس په نامه جوړېدا ی شی 141 « .له دی قانون سره په وروستیو موادو کې هر هماغه دوه ډوله حقوقی شخصیت او د
دوی ډولونه او ځانګړتیاوې معرفي کوي .د دې قانون سره سم ،یو حکمی عام یا عامه حقوقی شخصیت شامل د دولت ،ادارو ،فرعي
څانګو او عامه تاسیساتو  دي 142 .البته ،دا قانون له یوې خوا د حقوقي شخص کارونه او ځانګړتیاوې مشخص کوي او له بل پلوه
د هغه پېژندل  هماغه قانون ته پرېښي  دي 143 .د حقوقي شخصیت ځانګړتیاوې د دې مدني قانون له مخې دا دي :خپلواکه حقونه او
مالی مسؤلیتونه ،اهلیت ،د ادعا کولو او د ادعا دفع کولو حق او استوګنځاي درلودل  144 .څرنګه چې لیدل کېدای شي  ،دغه تعریف
ناڅرګند ،نا روښانه او محدود دی او پکی د حقوقي اشخاصو حقوقی مسایلو  وضاحت ،ناکافي  او د دې امر لپاره اساس  نه ښکاري.
لکه څرنګه چې هغه  په هېڅ ډول نه د اشخاصو ډولونه روښانه کوی نه د  ادارو ډولونو  او نه هم  د دوی د اړیکو ماهیت او څرگنوالی
حقوقی او حقیقی  ادارو سره او نه هم اړیکی .
شاید د دې ټولو دلیل ،د قوانینو تر منځ څرنګه چې وویل شول  ،خال وي  چې مخکې او وروسته له نوي بدلونونو جوړ کړلی دی .د تېر
وخت قوانین د اوسنی اساسی قانون د متن سره یو شان نه دی .دا یو روښانه واقعیت دی چې اداري سازمانونه ،هغوی  کړنی  ،د مدني
ټولنو او د خصوصي برخو سره د هغوی چلند د تېرې یوی پېړې د اساسي بدلونونو سره بدل  شوي .په اوسني وخت  کې د اقتصادي
بازار سیسټم تسلط او د ښه حکومتولۍ پاردایم ،اداري حقوق په بشپړ ډول بدل کړی  دي .د دې بدلون یا تحول نښۍ د نظری اړخه ،
د اوسني اساسي قانون او حقوقي اسنادو ،حکومتی پالیسیانو  چې د هغه په تعقیب کې اعالن شوې دي په واضح توګه لیدل کېدای
شي  .خو دا چې د پخوانیو قوانینو سره یوځای کېدنه په ډېرو  برخو کې د قانوني قواعدو او مقرراتو په شمول د عامه حقوقو د حقوقی
شخصیت په اړه وېش سبب ګرځي.،

137

د افغانستان اساسي قانون ۱۲۰ ،۱۳۸۲ ،او  ۵۱مادی.

138

د افغانستان اساسي قانون ۶۴ ،۱۳۸۲ ،او  ۵۸مادی.

139

د افغانستان مدني قانون ،له  30کالو څخه زیاته پخوا ،په  1355کال کې جور شو.

140

د مثال په توګه ،د مدني قانون  ۳۳۷او  ۳۳۸مادی؛ د ښاروالۍ قانون ۲ ،ماده.

141

د افغانستان مدني قانون ۳۳۷ ،ماده.

142

د افغانستان مدني قانون ۳۳۸ ،ماده.

143

د افغانستان مدني قانون ۳۳۹ ،ماده.

144

د افغانستان مدني قانون ۳۴۲ ،ماده.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

د دی نه  پرته چې اداري ادارو ته حقوقی شخصیت ورکول باعث د دی کیږی چی د دوی حقونه او مسؤلیتونه روښانه شي ،په دولت
کې د دوی دریځ ټاکي .په هر صورت ،د حکومت ځواک بنسټیز شوی او تنظیم شوی دی چې د قانوني سیسټم لخوا او د اداري ادارو
لخوا پلي کېږي 145 .اداري کړنې د حقوقي اشخاصو لخوا ترسره کېږي .د دغو شخصیتونو صالحیت  کله کله پراخه او ملي وي ،کله
ناکله هم محدوده ،کوم چې د هېواد د خاورې یوه برخه ده او سیمه ییز او ځینې وختونه ځانګړي دي چې کېدای شي د هېواد ټوله برخه
یا برخه وي 146 .پدې اړه ،د اداري قانون سیسټمونو کې مرکزي او سیمه ییز او مسلکي سطحی  ځانګړي ادارې شتون لري .البته د
هغوی د خپلواکۍ کچه ،د حقوقي شخصیت ډول او د دې سازمانونو د ټولنې ډول د هېواد د سیاسي اداري جوړښت د نظام په تمرکز
او عدم تمرکز تړلی دی .
د افغانستان د ادارې عمومي سازمان ،مرکزي اداره ،سیمه ییز چارواکي ،سیمه ییزې شوراګانې ،عامه غیر دولتي سازمانونه او
مسلکي سازمانونه دي .په دې اړه ،دا د بحث وړ خبره ده چې د افغانستان حقوقي اداري سیسټم د یوه پراخ ،جامع او مانع چوکات 
لپاره بریالی نه دی ترڅو یو جامع چوکاټ چمتو کړي .د بېلګې په توګه ،دا ال څرګنده نه ده چې دا مؤسسې حقوقي شخصیت لري؛ د
دې سازمانونو ترمنځ اړیکي تنظیم شوي دي؟ ایا پر  سیمه ییزو شوراګانو  د مرکزي ادارې  کنترول سلسه مراتبي دی یا قیمومیتي .
یا  په روښانه توګه ،د ښاروالیو اړیکی  د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست سره ،د د ښاري پراختیا وزارت د والیت او تفتیش
دفتر سره اړیکو ډول معلوم ندی .د دې بحث د روښانه کولو لپاره ،دا اړینه ده چې په سمه توګه د اداري شخصیتونه ډولونه چی په
عامه توګه په اداري حقوقی  کې طرح کیږی په پام کې ونیول شي .په عامه حقوقو کې د حقوقی اشخاصو ډولونه دا دي :جغرافیایي
کسان او د عامه چارو کسان؛ دا د یادونې وړ ده چې د عامه چارو کسان ،د مسلکي موسسو او عامه ادارو په نوم هم پیژندل کېږي،
او هم په دی دوو ډولونو وېشلو کېدای شی.

147

جغرافیایي اداري کسان
له جغرافيایي اداري کسانو څخه موخه ،اداري سازمانونه دي چې د اداري حقوقی سیسټم لخوا د یوې موسسې په توګه پېژندل کېږي
دا اشخاص د عامو او یا محدودو صالحیتونو پر بنا په دوه ګروپونو وېشل کېږي که دا کسان د مملکت په ټوله سیمه کې عام واک
ولري ،دوی به ملي او مرکزي سازمانونه وي او که چیرې د دوی واکونه ،د یوې محدودې سیمې یا د سیمې یوې برخې ،سیمه ییزې
ادارې یا دفترونه به وي .سره له دی چې د افغانستان په حقوقي سیسټم کې ،د عامه ادارې سازمان په مرکزي او سیمه ییزو کچو وېشل
کېږي 148 ،خو ،آیا مرکزي او د سیمې ادارې یو خپلواک شخصیت دی لکه په متمرکز سیسټمونو کې یا د سیمه ییزی اداري خپلواک
شخصیتونه دي ،لکه په غیر متمرکز سیسټمونو کې چې د بحث وړ دي.
د مرکزي ادارې منظور د افغانستان د حکومت حقوقی سیسټم یا مجریه قوه ده .خو کله چې د قانوني شخصیت د سازمان د عمومي
ادارې په اړه بحث دی ،د مرکزی سازمانونو او د دولت قواوو او بڼسټونو ته اشاره کېږي چې د هېواد پر ټول قلمرو او ساحه صالحیت
لري .په حقیقت کې د ټولو سازمانونو او دولتي بڼسټونو په رأس کې دولت د دریو قوو شتون لري 149 .دلته دولت کوالی شي د دعوا
یو طرف واقع شي ،دعوا دفع کړي او د حقونو او تکلیفونو نه خوندي شي .حتی په نړیوالې کچه هم دولت په دغه کلیت سره ،د حاکمه
هیات ،عامه مقاماتو او عامه کارکوونکو پرته مطرح دۍ او پېژندل کېږي 150 .دلته هغه څه چې د دې لیکونکې موضوع په اړوند د
پاملرنې وړ دي ،حکومت دې؛ د افغانستان حکومت د حقوقي سیسټم د عامه ادارې سازمان دی .په دی مفهوم عامه اداره د مجریه
قوې یو برخه پېژندل کېږي.
دا باید په پام کې ونیول شي چې وزارتونه خپلواک حقوقي شخصیت نلري خو د دولت برخه ده .په دې معنی چې د یوې کابینې او حکومت
غړي دي او د ولسمشر تر مشرۍ الندې کار کوي .نو له همدې امله وزارتونه او د دوی اړونده واحدونه د دولت عمومي شخصیت تر اثر
الندې دي .دا موضوع له اساسي قانون سره مطابقت لري 151 .بله موضوع چی د وضاحت وړ ده هغه دا چې باید د هغه ادارو چې د وزارتو
ترڅنگ او د هغه په امتداد واقع دې او او سیمه ییز بڼسټونه چې د وزارتو جز ندی توپیر قایل شو .غړي په مستقیمه توگه د خلکو له
ً
معموال په غیر متخصص سیستمونو کې
الرې ټاکل کېږي .دغه سیمه ییز بڼسټونه چې په مستقیم ډول د سیمه ییزو خلکو سره تړاو لري،
145

ابوالفضل قاضي ،د اساسي حقوقو اساسات ،ص .۸

146

ولی اهلل انصاری ،د ادارې حقوق کلیات ،ص .۱۰۷

147

سرور دانش ،د افغانستان اداري حقوق ،ص .۱۰۹

148

د افغانستان اساسي قانون ۱۳۶ ،۱۳۸۲ ،ماده.

149

سرور دانش ،د افغانستان ادارې حقوق ،ص .۱۱۰

150

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداری حقوق ،ص .۲۶۳

151

د افغانستان اساسي قانون ۱۲۰ ،۵۱ ،۱۳۸۲ ،او  ۱۳۶مادی.
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خپلواک دي او کوالی شي په خپل نوم حقوقي حقونه وکاروي 152 .خو په مرکزي اداري سیسټمونو کې ،د سیمه ییزو ادارو چې د ادارې
خپلواکۍ او د ازادي عمل لري ،د توجیه وړ نه دي؛  153کوم چې د افغانستان په عامه اداره کی د بحث وړ دي.

مستقلی موسسې (خپلواکې ادارې)
د عمومي حقوقو د حقوقی شخصیتونه یوازې متمرکز حکومتي ادارې لکه کابینه او خپلواک کمیسیونونه او یا غیر متمرکز سیمه
ییزو ادارو لکه ښاروالیو ته نه محدود کېږي بلکې نور عمومي سازمانونه هم په کې شاملېږي .چې د قانون لخوا ورته د عمومي
شخصیت ورکړل شوی دی او د عمومي حوزې په چارو کې له دولت سره همکاري او فعالیت لري 154 .دا سازمانونه په عمومي ډول عامه
موسسه ( )Independent Agencyنومیږي  ،او کوالی شی په خاص ډول سره په بېالبېلو عنوانو شتون ولري .د خپلواکۍ کچه
او د دې ټولنې حقوقي شخصیت د واحدی بڼې څخه پیروي نه کوي بلکې ممکن یو تعداد یې د خپلواکۍ له لحاظه له نورو عمومي
شخصیتونو سره تړلي وي .دي چې په نورو هېوادونو کې دا موسسات ممکن د پارلمان سره په قضائیه قوې ،کابینې ،وزارتونو،
ښاروالیو او نور بڼسټونو کېدا شی تړلې وي ،چې په خپله د استقالل او حقوقی شخصیت برخمن دي 155 .دا موسسې په دې دلیل د
دولت برخه ګڼل کېږي ،چی سربېره پر حقوقي خپلواکۍ ،په عمل کې په حاکمیت شریک او د عمومي واک د امتیازاتو څخه استفاده
کوي 156 .د دې ټولنو دندې او صالحیتونه د قانون په ذریعه ځانګړي شوي او د یو یا څو مسلکي عامه کارونو مسؤل دی .عمومي
موسسې لومړی د اداري خدمتونو په برخه کې لکه روغتونونه ،کتابتونونه  ،پوهنتونونه ،او نور رواج پیدا کړ او بیا د سوداګرۍ
د صنعت او ټولنیزو عرصو کې ،د بېلګې په توګه تصدې او دولتی شرکتونه ،هم وده ترې وکړه  ،چې هم په انتفاعی و هم په غیر
انتفاعی بڼی فعالیت لري.

157

په افغانستان کې د عمومي موسسو په اړوند واضح تعریف شتون نه لري .خو ځینې ټولنې لکه دولتي تصدۍ ،دولتي شرکتونه ،بانکونه او
نور د ځانګړو قوانینو له طریقه تشکیل شوي دي چې هر یو خپل مشخصات او د عمومي موسسو ځانګړنې لري .د یو شمېر بڼسټونو د قوانینو
او اساسنامو څېړنو ښودلې ده چې دا سازمانونه په افغانستان کې د شکل له لحاظ  د ډول ماډل څخه کار نه اخلي؛ یا په بل عبارت  ،دوی د
سختو شرایطو تابع نه دي او الزم نه دي ټول په سنتی بڼه د عامه موسساتو ټولې ځانګړتیاوې  نلري .په دې  دلیل د افغانستان د متمرکزه اداری
سیستم په وجود کې د دې ډول حقوقي اشخاصو پراخېدل له امکان لیرې نه وو .د دې سازمانو د تشکیل صالحیت د دولتی سازمانونو سره
خپلواکۍ او تړلتیا په کچه پورې تړلي دي .له دې امله په افغانستان کې ادارې اصل تمرکزي دي ،په اصل کې وزیران او د هېواد ولسمشر د دې
چارو مسوول دی .خو د دې سازمانونو رامنځته کول باید د قانون جوړولو پر اساس وي تر څو د هغوی جوړښت ،دندې ،صالحیتونه  ،مالي او
د کار موندنې او حقوقی حالت معلوم شی .سربېره پر دې ،دا موسسې مالي او سازماني دي او د عادي وزارتونو او حکومتي ادارو څخه بهر
دي ،نو اړینه ده چې د هغه قانون جوړونکي لخوا چې د هېواد پر دخل او خرڅ نظارت کوي اجازه ورکړل شوی وی 158..دا د یادولو وړ ده چې د
دولتي تصدیو او شرکتونو له قانوني شخصیت سره سم ،دولت هغوی جوړ کړي ،بدلون ،منحل او د مالکیت انتقالولو صالحیت يې هم لري.

159

په افغانستان کې ،ډېرې ادارې شته چې اړوند اداري واحدونه یې محدود کړي دي ،خو د حقوقي شخصیت د عامه حقوقو د روښانه او د اورځې
برابر تعریف د نشتوالي له امله ،نشي معلومېدای چې دا څرنګه شخصیت دی .د بېلګې په توګه ،په دی وروستيو کې د پوهنتونونو د مالي
خپلواکۍ طرزالعمل تایید شوي دی ،دا ادارې د سازمانی ،استخدامی  ،لوژستيکي او پالیسي جوړونې په اړوند د لوړو زده کړو په وزارت
پورې تړاو لري .له دې کبله ،مالي خپلواکۍ پدې معنی نه ده چې بشپړ حقوقی شخصیت ولري.
هغه څه چی د دې اشخاصو په اړه د پاملرنې وړ دی ،د دوی د کړنو پر موثریت باندی باورمندی ده ..د برېښنا د شرکت تجربه د دولتي
تصدیو دولتی یا مختلط شرکتونو بریالیتوب ښیي .د دولتي شرکتونو په جوړولو سره به په عامه ادارې کې به د عامه ادارې د
تخصصی کېدلو زمینه برابره شی او غوره عامه خدمتونه وړاندې کړي .کله چې د برېښنا رسولو یا د حکومت ځمکو مدیریت یوه
عامه شرکت ته سپارل کېږي ،دا شرکت کوالی شي د خپلو موخو د چټکۍ او اغېزمنتیا په خاطر د وخت د مدیریت له سیسټمونو
څخه کار واخلي.

160

152

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،صص  ۶۱او .۶۲

153

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخواني غړي.

154

ولی اهلل انصاري ،د اداري حقوق کلیات ،ص .۱۲۵

155

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،ص .۱۲۳

156

محمد امامي ،اداري حقوق ،ص .۱۳۱

157

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،ص .۱۲۳

158

د افغانستان اساسي قانون ۶۴ ،۱۳۸۲ ،او  ۱۴۲مادی.

159

مقننه فرمان ،د حکومتي تصدیو قانون کې په ځینې موادو کې تعدیل او زیات کول ،رسمي جریده ،نمبر  ۶۶ ،۱۰۳ماده.

160

د اساسي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون جوړښت کمیسیون پخوانی غړی.

د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د عامه ادارې سازمان او جوړښت
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2019

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

مسلکي او صنفي سیسټم
حرفه یی او صنفي نظامونه له هغه ادارې نظامونو څخه عبارت دي چی د دولت لخوا د حرفو د خاوندانو د چارو د تنظیم او سازمان
ورکولو په موخه منځته راځی تر سو د هغوی په چارو کې نظم او انظباط رامنځته شي .کېږي .که څه هم دا اتحادیې د حقوقي
خصوصی اشخاصو له ډلې څخه دي ،خو د هغوی د تنظیم اداره د هغو سازمانونو په غاړ ایښودل شوی ده .چې د حقوقي شخصیت
له نظره د عمومي حقوقو څخه برخمن دي او کوالی شي د حقوقو او امتیازاتو په اړه د عامه قدرت څخه کار واخلي ..نو دا نظامونه د
مختلط حقوقي رژیم څخه پیروي کوي داسې چی چارې او عمومي کړنې یې د عمومي حقوقو تابع دی او داخلي چاریې لکه استخدام،
قرار داد ،معامالت او دعوی د خصوصي حقوقو تابع دي.

161

دا نظامونه چې د مسلکي یا صنفي سیسټم په نامه یادیږي ،ځانګړتیاووې لري  چې هغوی ته عمومی شکل بښي 162 .لومړی دا چې په
دې نظامونو کې غړیتوب قانوني اجباري دی  او د پریکړي اطاعت پر غړو الزمی دی  .دویم دا چې دا نظامونه له حقوقي شخصیت
څخه برخمن دي او سره له دې چې پر هغو دولت څارنه لري اداري صالحیتونه یې ډېر دي  .درېیم دا چې د رهبري  یاهیات یې د  ټولني د
غړو لخوا د دولت له دخالت څخه پرته  تعیین کېږي 163 .په افغانستان کې د مدافع و کیالنو خپلواک انجمن د حرفه يې سیستم د بېلګو
څخه وګڼو؛ لکه څرنګه چې د مدافع و کیالنود قانون  4مه ماده وایې د مدافع و کیالنو انجمن ،د وکیالنو د چارو د تنظیم او رهبری
 164همدارنګه په دی برخه کې هم کوالی شو چې د اصنافو او پیشورانو څخه نوم
په خاطر په غیر دولتی او خپلواکه بڼه تاسیس کېږي .
واخلو چی د چارو د تنظیم لپاره پرانیستل شوې ده او د اساس نامی او نورو تقنیني اسنادو پر اساس فعالیت لري.

7 77 7په عامه اداري سازمان کې د اصالحاتو اړتیا
بیاکتنه او اصالحات د بشري ژوند په بېالبېلو برخو کې یوه دوامداره مسله ده .له بدلون او اصالحاتو پرته پرمختګ او تغییر ممکن
نه وي دا امر دسنت څخه مدرنیتی ته د هېوادونود گذارپه خاطر ډیر د اهمیت وړ دی  .د افغانستان د عامه ادارې جوړښت او کړنو
څېړل ښیي چې دا سازمان د نظری او حقوقی او د اجرااتو او عمل له درکه نیمګړتیا ووي او کمۍ لري  ،چې بدلون او اصالح ته اړتیا
لري  .شاید د همدې ضرورت درک وي چې ډېرې پالسیۍ د ادارې د اصالح په موخه د رسمی مراحلو د تېرولو په حال کې دی 165 .د دې
څېړنې اړوند د شته د ادبیاتو مطالعه  ،د مقررو او اسنادو او ساحوي کیفي څیړنې په شمول ،یعنی له متخصصو او تجربه لرونکو
کسانو سره مرکې هم د دې اړتیا مبرم والی تاییدوي  .مګر هغه څه چې اختالف پکی شته د اصالح او بدلون ډول ،کچه او روش دی .
ځینې پدې باور دي چې د عامه ادارې سازمان ستونزه د اساسي قانون احکام نه پلی کول دي ،پدې معنی چې که قانون په سمه توګه
پلي شي ،ستونزې به حل شي 166 .نور کسان فکر کوي چی ستونزې په پلي کولو کې نه مګر په اساسي قانون کې دي  .د هغو  په آند،
د قانون له پلي کولو سره به هم ستونزه حل نشي ،ځکه چې اساسي قانون د هېواد اوسنیو شرایطو سره سمون نه لري او باید سمون
ومومي او بدلون ته اړتیا لري 167 .د بېالبېلو آندونو ارزونه وړاندیز کوي چې اصالحات کېدای شي محدود ،جزوي او قسمی وي ،تر
هغه حده چې د اساسي قانون متن د محدود تعبیر ته اړتیا وي .اصالحات کیدای شي پراخ ،بنسټیز او عمومي وي ،تر هغه چې دا د
اساسي قانون تعدیل ته اړتیا لري .په ورته وخت  ،اصالحات د شته اساسي قانون د متن په حدود کې واقع کېدای شي ،چې حتی پراخ
تفسیر ته اړتیا نه لري .د غه ډول آندونه هریو ځان ته مالتړی او مخالفین لري.
ځینې فکر کوي چې تر اوسه د اساسي قانون د خوښې اداري سیسټم د عملي کېدو وخت نه دی موندلی نو په دېآند دي چې د بل نوي سیسټم د
تجربه کولو وخت ال هم نه دی راغلی .دوی په دې آند دي چې د اداري سیسټم د بدلون د شرایطو د نه چمتووالي په سبب به غوره دا وي چې د شته
سیسټم د پلي کولو لپاره ّ
هڅه وشي تر څو د اساسي قانون منطوق په ریښتیا بدل شي 168.نو د اداري ځواکمنتیا ،د مادي او حقوقی بنسټ جوړونې،
د ظرفیتونو جوړول او لوړول او د هغو جوړښتونو بشپړول چې تر اوسه نیمګړي دي ،ډېر اړین دي؛ تر دې چې د اساسي قانون په بدلون او یا د نوي
اداري سازمان په بدلون عمل وشي .حتی کېدای شی د سیسټم د کلي بدلون اقدام هم پرته د ناکارو عواملو له څېړلو څخه  ،ډېره ویجاړونکی وي.

169

161

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،ص .۱۳۹

162

محمد امامی ،اداري حقوق ،ص .۱۳۶

163

منوچهر طباطبایي موتمني ،اداري حقوق ،ص .۱۳۹

164

د مدافع وکیالنو د ټولنې قانون ،رسمي جریده.۱۳۸۶ ،

165

د بیلګې په توګه ،د ملي حکومتدارۍ ملي پالیسۍ په مسوده کې چې د جوریدو په حال کې ده ذکر شي.

166

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د پارلمان غړی او د پوهنتون استاد.

167

د کليدي معلوماتو مهم مشاور ،د ولسمشر پخوانی حقوقی سالکار.

168

د مهمو معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ پوړي چارواکي ،د وزیرانو شورا دارالنشا.

169

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخواني غړي.
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د اصالحاتو د راستولو  لپاره د ټولیز سیسټم له بدلون څخه پرته په شته حقوقي سیسټم کې ډېرې الرې چارې شته  دي .د پالیسۍ
د جوړولو په برخه کې د صالحیتونو سپارل ،پالن جوړونه ،د بودجې لګښت ،د کارکوونکو ګمارنه او پر اجرااتو باندېېڅارنه ،نه
یوازي دا چې د قانون پر خالف نه دي بلکې له قانون سره سمون لري .د ال ډېرو صالحیتونو په سپارلو سره په متمرکز اداري جوړښت
کې به عیبونه مخ په کمښت الړ شي ،په همدې ډول په ګمارنو کې ،د موازي جوړښتونو په حذف او له منځه وړلو کې ،د ولسمشر
صالحیتونو لږول له څارنیز صالحیت او واک سره د سیمه ییزو شورا ګانو جوړول ،د ښاري شورا د تشکیل او امکاناتو برابرول او د
ښارواالنو انتخابي کېدل له هغو اصالحاتو څخه دي چې د اساسي قانون بدلون او سمون ته اړتیا نه لري 170 .له دې نه عالوه ،په سیمه
ییزو ادارو کې د شته ستونزو د لرې کولو لپاره اړینه ده چې له یو پراخ لیدلوري سره د سازماني یووالي پروګرام جوړ شي .په اوسنيو
وخت  کې په ټولیزه توګه  سیمه ییزه اداره  په یوه واحد نظر نه لیدل کېږی  او بېالبېل سیمه ییزې ادارې په خپلواکه توګه له مرکزي
ادارو سره تړلې دي .وايي چې والي او ولسوال دواړه د ولسمشر استازي دي ،نو د دوی د صالحیتونو حوزه د یو بل په وړاندې او د
مرکزي ادارو په مقابل کې تر کوم ځایه ده ؟  171د سیمه ییزو مسئولینو د صالحیتونو چوکاټ د دوی شخصیت او شخصي ځواک ټاکي
نه قانون ،ځکه چې په دې اړه قانون نشته .د سیمه ییزو بنسټونو د صالحیتونو نه څرګندوالی د دې المل شوی چې د دوی ځواک د دوی
د صالحیتونو چوکاټ وټاکي.

172

هغه کسان چې  د اداري سازمان ستونزه د تطبیق  په پرتله تجویز کوی په دي   باور  دی چې د اساسي قانون د نظرو اداري سازمان
ستونزی ډېری زیاتې دي  ،کومی چې د اساسي قانون د تعدیل  او د عامه  سیستم بدلون پرته شوني نه ده  .دا نظر زیاد مالتړي لري .په
دې برخه کې ،غیر متمرکز سیستم د اوسني اداري سازمان لپاره مناسب بدیل دی  173 .فرهنګي بدلون ،فزیکي شرایط او د افغانستان
غرنۍ جغرافیه هم یو غیر مرکزي سیستم ته اړتیا لري  174 .د دې نظریې پربنا  ،د مرکز څخه د لېرې کېدلو ګواښ ،د قدرت د ټاپوګانو
جوړیدل ،د واک تجزیې  اندیښنی ځای نه لری ،ځکه مرکزي حکومت او څارنه یې په ټولو ځایو باندې د قانوني ضمانت سره د پلي
کیدو وړ وی .سربېره پر دې ،د اشتراکي یا غیر متمرکز سیستم سره   ډیموکراټیکې  موخې ترالسه کول ممکنی دې  د ښې حکومتولۍ
د تأمین لپاره هم اړتیا ده تر څو متمرکز ساختارونه خراب او صالحیتونه یې ووېشل شي ،تر څو مربوطه ټولنې د هېواد په ټوله ساحه
کې د خصوصي برخې او مدني ټولنو سره د موثر تعامل امکان پیدا کړي.

175

د یادونې وړ ده چې په دې ترڅ  کې یو لید لوری پربنا د سیسټم اصالح او د غیر متمرکز سیسټم په لوري تلل ،ضرورت لري  د سیمه
ییزو شوراګانو اساسي اصالحات  پیل شي .اوسنۍ سیمه ییزې شوراګانې (د کلي شوراګانې ،د ولسوالۍ شوراګانې او والیتي
شوراګانې) له یو تاریخي جریان څخه جوړ شوي دي ،چې دنده یې په سیسټم کې په سیاسي توګه د سیمه ییزې اغېزمنې ملګرتیا 
ده .په همدې دلیل د دې شوراګانو یوه الره د افغانستان مشرانو جرګه ته هم تللې ده .د افغانستان حاکمانو د تاریخ په اوږدو کې ( د
اوسني نظام په شمول) د ټولنو اداري صالحیتونه حذف کړي دي خو سیاسي کړنې یې ساتلي دي .دا شوراګانې اداري کړنې نه لري؛ د
اوسنیو شوراګانو تشکیل چې د د  تاریخی میراث پروسه ده ،د دې لپاره نه دي  جوړ شوې  چې د ښې حکومتولۍ زمینه ښه او بهتره
برابره  کړي .د دغو شوراګانو جوړښت په دومره کچه نه دی وړاندیز شوی چې دوی به د سیمه ییزی ادارې د وضعیت د ښه کولو لپاره
ً
اساسا په سیمه ییزو چارو کې د متنفذینو ګډون وو .په دې خاطرهم دی چې اوسنی
یو پالن چمتو کړي او کار وکړي .دا شوراګانې
سیاسي متمرکز سیسټم  ،د شوراګانو نماینده ګان ،د سیمه ییزو اداراتو مسوولینو سره په شخړه کې دي .د سیمه ییزو او سیاسي
شوراګانو استازي غیر اداري دي او د اوسني ساختار په جوړولو کې ستونزی لري  .په اوسني سیاسي حالت کې ،د سیمه ییزو
شوراګانو استازي د رای ورکونکو لخوا تر فشار الندې دي تر څو د دوی سیاسي استازيتوب وکړي ،خو په متمرکز سیاسي سیسټم
کې داسي امر ممکن نه دی؛ په پایله کې تل  والیتي شوراګانو  او شخصا والي (د مرکزي ادارې سیاسي استازي په توګه  )ترمنځ
برخورد او جنجال منځته راځي.

176

نو د دې لپاره چې د ادارې غیر متمرکز سیسټم شرایط آماده شي؛ دا شوراګانې باید منحل شي .د ښاروالیو پر ځای باید د ښار
شوراګانې وټاکل شي او دوی ته کافی صالحیتونه ورکړل  شوي وي  .ترافیک ،پولیس او نورې سیمه ییزې ادارې باید د ښاروالۍ
تر اثر الندې راشي .په همدې ډول ،ښاروالۍ د واحدونو په سیمه ییزو اصلي اداري سیسټم بدلیږي او والي به یوازې په افغانستان
170

د کليدي معلوماتو مهم مشاور ،د ولسمشر پخوانی حقوقی سالکار.

171

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ پوړي چارواکي ،د سیمه ییزو مستقل ریاست.

172

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،لوړ پوړي چارواکي ،د سیمه ییزو مستقل ریاست.

173

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخواني غړي.

174

د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکې ،لوړ پوړي چارواکي ،د ولسمشر د دفتر ریاست.
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د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،په پوهنتون کې د اداري حقوقو استاد.
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د کلیدي معلوماتو له چمتو کونکي سره مرکه ،د اساسي قانون د بیاکتنې کمیسیون پخوانی غړی.
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کې د مرکزي سیاسي سیستم استازي په توګه پاتې شي او والي به په دې موډل کې اداري صالحیتونو  نه لري .دا موډل په بېالبېلو
هېوادونو کې کارول شوی دی .د نړۍ په لویو ښارونو کې لکه لندن د دې مډل نه کار اخیستل کېږی .
د دې نظر پر اساس ،ښاروالۍ او د ښار انتخابي شوراګانې کوالی شي د یوی غیرمتمرکزې  ادارې  یوه غوره موډل جوړ کړي  .د
سیمه ییزې ادارې کړنې د خدمتونو اجراکول  دي؛ د اصلي مراجعو د خدمتونو اجراآت په ښارونو او ښاروالیوکې  کې دي .انتخابي
ښاروالۍ کوالی شي چې په متمرکزه ادارو متحدولی شي .د منتخبه شوراګانو همکاري کوالی شی د ښار طرح او د ښه اجرا کولو
لپاره د  پروګرامونه د بهتره اداري خدمتونو طرحه ،تمویل او پلي کړي .افغانستان باید د ښارونو د  پراختیا لورته  والړ شي ،د کلیو
د پراختیا لپاره هم باید د ټاکلی  بېلګې څخه کار واخیستل شی .
 د ښې حکومتولۍ د ملي تګالرې په مسوده کی وړاندوينه شوې ده چې د واليتي شورا د والیتي پرمختيايي شورا او د عالي شورا
غړی دايمي غړي شي او له دې طریقه د بودجې په اړه ،د پرمختيایې پروژې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو د ښه والي په خاطر 
وړاندیز کړي .په قانون کې دا هم باید ولیکل شي چې والي دنده لري چې د شوراګانو نظر په پام کې ونیسي .د دې پالن له مخې خپلې
مشورې او وړانديزونه ،د ولسوالیو شوراګانې او ښاروالۍ هم په ولسوالۍ او ښار کې ورته صالحیتونه  پلي کوي .په دې پالن کې
ښاروالۍ د خپلواکو ادارو په توګه چې باید وکوالی شي خپل عایدات خپله اداره کړي ساتل شوې خو د والیتي ادارې په جوړښت کې
والي دنده لري چې د ښارواليو له کړنو څارنه وکړي.
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د دې مسودې  پر اساس ،وزارتونه او مرکزي دفترونه به د پالیسي جوړونکو په توګه کار وکړي او د پالیسیو له سم پلي کولو څخه به
څارنه وکړي او سیمه ییز حکومت او والی به د والیتونو په کچه د پالیسیو پلي کولو مسؤلیت لري .په دې پالن کې ،د دویمې اداري
واحدونه (د وزارتونو والیتی ریاستونه او خپلواک ریاستونه) د والیت د ادارې تابع دي او د وزارت سره یې خپلواکه اړیکه پرې شوې
ده .په دې ډول ،داسې ښکاري چې ته یو منسجم دید په توګه هغه د والیت د عامه خدمتونو د چمتو کونکي واحد په توګه رامنځته
کېږي .په والیتي کچه به پرمختیایي او اداري چارې د دوه اړخیزو ادارو ،د رهبري عالي بورډ او د پرمختیا عالي شورا لخوا رهبري
شي .د ولسوالۍ په کچه ،د درېیمې کچې ادارې به د دویمې کچی ادارې او سیمه ییزو حکومتي  ادارو ته وسپارل شي .ولسوال به د
ولسوالۍ د کچې ریاستونو کړنې نظارت  کوي او که اړتیا وي د سیمه ییزو حکومتي چارواکو لخوا وړاندیز کوي چې د درېیمې کچې
ادارو کاري شرایط بڼه شی .بهتر کړي .داسې ښکاري چې دا پالن د اساسي قانون بدلون ته اړتیا نلري .اساسي قانون مرکزي حکومت
تعریفوي ،کوم چې وزارتونه او سیمه ییزه اداره ده ،همدا رازوالیتونه او د هغې فرعي برخې یعنی ولسوالۍ دي .له همدې امله ،د
اساسي قانون له مخې د وزارتونو والیتي ریاستونه باید د والیتونو  تراثر الندې وي که نه دوی به په اساسي قانون کې ځای ونلري.
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د ښې حکومتدارۍ پالیسۍ پالن ،د  ۲۰۱۸جوالی.
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د ښې حکومتدارۍ پالیسۍ پالن ،د  ۲۰۱۸جوالی.
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4.4پایله او سپارښتنی
11 1

1پایله

که څه هم عام خلک فکر کوي چې عامه اداري سازمان د اساسي قانون له آنده متمرکزه عدم تراکمي سیسټم دی ،مګر د سیمه ییزه
منتخبو ادارو او په عامه چارو کې د عامه ګډون او د ښې حکومتولۍ  ،خصوصي سکټور او مدني ټولنو  تر منځ د دوه اړخیزو
همکاریو پر بنسټ ،ځینو  ته دا باور پیدا کړی  چې اداري سیسټم نیمه  متمرکزه  او یا نه تراکمی نه متمرکزه په پام کې ونیسي .که
څه هم په تېره  یو نیمه پېړی  کې په افغانستان کې د عامه سازمان بېالبېل ډولونه په عمل کې آزمایښت شوي خو د واک وېشلو فکر
لږ عملي شوی دی .داسې ښکاري چې دوديزې  ټولنې   عصري او منطقي سیسټمونو نه دي منلي  .په دی معنا چی  ،په ځینو رژیمونو
چارواکي د هغه لېوال نه و  .خو په څرګنده توګه ،په اوسني حالت کې ټولنې د عصري سیسټمونو د تصویب لپاره چمتوالی موندلی دی
او له بل پلوه ،د حکومتولۍ په سیسټم کې غالب ذهنیت او  چمتو والی د نه متمرکز ادارې ته خورا د پام وړ دی .که څه هم حقیقتونو ته
پاملرنه لکه د ظرفیت  نشتوالی ،د زورواکوځایی کسانو  حضور ،کمزوری  او د پرمختیا نشتوالی دا کار ستونزمن کوي.
د هغه څه نه  چې د اداري سیسټم په اړه نشو منکر کېدای هغه  د اساسی قانون د تولو ارزښتونو نه تطبیق دی  .هغه څه چې د ډیرو
بدلونونه او د سیسټم د بنسټیزه اصالح یې پڅه کړې ده او د ډیرو په آند هم دا امر د وخت څخه مخکې عمل دی .د اساسي قانون
د تصویب له وخته په تېرو کلونو د حاکم جریان عالقه ادارې تمرکز ته او د صالحیتونو ورکولو ته نه چمتووالي سره سیمه ییزو
اداراتو ته ،چی د بې اعتمادۍ المل ګرځېدلی دی .د اداری متمرکز سیستم د حاکمیت سبب شوی دی .په دې توګه ،د اداري سیسټم
د اصالحاتو د غوښتونکو تر څنگ چې وایی اصالحات باید بڼسټیز او ټولیزو ځینی وایی که الزم اصالحات ترسره شوی دی .غیړی
ډله د اساسي قانون اصول تصویبول د وخت د مجبوریتونه له امله ګني او په قانون کې بدلون اړتیا او د غیر متمرکز اداري په سیستم
باندې ټینګار کوي.
په هر حال تدوین شوې او تدوین په حال کې پالیسی او اندونو د اداری نظام د اصالح په اړوند د حکومتولی به باب اساسی بدلون دی.
اما دا بدلون به د اساسی قانون د عملی کېدو او یا هم د یوه پراخ فکر تغییر وی .د ویلو وړ ده چې د شرایط شتون او د اساسی قانون
د بدلون په اړوند د شرایطو شتون هغه موضوع ده چې پرې اجماع نشته ده.
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2 22 2سپارښتنی
په اوږد مهال کې د اساسي قانون د تعدیل اړتیا ده تر څو:
•په اساسي قانون کې د قواوو د اړیکو ی پر بنا یو ډول سیاسي سیسټم  ،ریاستي ،مختلط یا پارلماني دې په نظر
ونیول شي؛ ځکه چی اوس مهال چې سیاسي سیسټم شبه ریاستي دی  ،خو د اساسي قانون تنظیم شوی اداري سازمان
د پارلماني سیسټم سره سمون لری ؛
•غیرمتمرکزه اداري سیسټم دې د هغه ځانګړتیاوو او اساسي اجزاوو سره جوړ شي؛
•مرکزی اداره دې د اساسي قانون سره سمه جوړه شي او د دې چوکاټ څخه بهر څانګې حذف او یا یوځای شي؛
•د عامه حقوقو د حقوقي شخصیتونو وضعیت دې مشخص شي؛
•د سیمه ییزو ادارو لپاره دې سم او اړین میکانیزمونه منسجم او همغږي شی؛
•سیمه ییزې شوراګانې او د ښاروالۍ شوراګانې دې یا سره یو ځای شي او یا دې د هغوی اړیکو ته نظم ورکړل شي چې
دواړه د سیمه ییزې ادارې په کچه د خلکو د ارادې ،په حیثپریکړو  نیونکې ټولنې  نو د اداري چارواکو لخوا دې رهبري
 شي؛ البته د ټاکنیزو  ټولنو ادغام .لږ کیدل  د انتخاباتي لګښتونو دکمښت المل هم کېږی .
•د عامه ادارې موخې دې په شفافه توګه مشخصې کړي.

په لنډ مهال وخت کې:
•د ادارې اساسي قوانین لکه د دولت د اساسي تشکیالتو قانون ،د سیمه ییزو شوراګانو قانون ،د سیمه ییزی ادارې
قانون او د ښاروالیو قانون تصویب  شي؛
•د اساسي قانون اړتیاوو ته د ژمنتیا ښودلو په خاطر  ،خپلواکې ادارې په اصلي ادارو کې چې په اساسی قانون کې
ذکر  شوي وي ،یو ځای شی تر څو د پالیسي جوړولو او تخنیکي همکاریو پروخت  د وزیرانو تر رهبری  الندې رهبري
کاروکړي ؛
•د وزیرانو  حقوقي وضعیت ،د کابینې او حکومت اړیکې دې روښانه شي؛
•د بودجوی  لګښتونو ،د پالیسی  جوړولو ،پالن کولو ،استخدام او تدارکاتو په برخه کې  دی سیمه ییزو ادارو ته
صالحیتونه ورکړل شي ؛
•سیمه ییزې شوراګانې چې تر اوسه نه دي جوړې شوې ،نه یوازی د شرایطو برابریدو بلکې د اساسی قانون د تحقیق په
خاطر باید لویه جرګه جوړه شی ؛
•د سیمه ییزو شوراګانو د مشورتی او نظارتی نقش په موخه دی اغیزمن میکانیزمونه جوړشي ؛
•د سیمه ییزی ادارې د تولو ارگانونو د نظارت او رهبرۍ په خاطر دې والیانو او ولسواالنو ته الزم صالحیتونه تفویض
شی .
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طرزي ،امین ،اسالم او مشروطیت په افغانستان کې ،د مطالعاتو ژورنال پر سیانیت ،شمیره  ،۵صص.2012 ،۲۴۳-۲۰۵ ،
د ښې حکومتولۍ ملي پالیسی طرح ،جوالی .2018
د ښاروالیو د مشورتي شوراګانو جوړول طرزالعمل ،د سیمه ییزو ارګانونو اداره.
تقنیني فرمان ،تعدیل او د دولت په ځينو تصدیو کې د موادو زیاتول ،رسمی جریده ،د مسلسل شمیره.۱۰۳ ،
تقنیني فرمان ،په افغانستان کې د سیمه ییزو اداراو ارزونه.2007 ،
د افغانستان اساسي قانون  ،۱۳۸۲رسمی جریده ،شمیره  ،۸۱۸آنالین پهhttp://moj.gov.af/fa/page/legal- :
168329941684/frameworks
د افغانستان اساسي قانون 1686/http://moj.gov.af/fa/page/legal-framewrks ۱۳۶۶
د افغانستان اساسي قانون 1686/http://moj.gov.af/fa/page/legal-frameworks ۱۳۶۹
د افغانستان اساسي قانون  .۱۹۶۴موجود په1686/http://mov.gov.af/fa/page/legal-frameworks :
د افغانستان جمهوري دولت اساسي قانون ،کب .۱۳۵۵
د سیمه ییزو ادارو قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ،۷۹۳کال .۱۴۲۱
د تشکیالتو اساسي قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره .۱۳۴۴ ،۳۷
د ملکي خدماتو د کارکوونکو قانون ،رسمي جریده ،شمیره .۲۰۰۸ ،۹۵۱
د والیتي شوراګانو قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ،۹۲۰نیټه  ۳۰د وري .۱۳۸۶
د ښاروالیانو قانون ،رسمي جریده ،د مسلسل شمیره  ،۷۹۴کال .۱۴۲۱
د افغانستان مدني قانون. ۱۳۵۵ ،
د مدافع وکیالنو د ټولنې قانون ،رسمي جریده.۱۳۸۶ ،
د ملکي ویش سیسټم نامه.۱۳۹۳ ،
د افغانستان دولت علیه اساسي نظامنامه .۱۳۰۱ ،د عدلیې وزارت په ویبپاڼه کې موجودhttp://www.moj.gov.af/content/ :
files/egov/Nezamnama.htm
د افغانستان د تشکیالتو اساسي نظامنامه.۱۳۰۲ ،
بلدیه نظامنامه.۱۳۰۳ ،
یعقوب ،ابراهیمي ،د افغانستان د مرکز گرا دولت تر منځ فاصله او د د مرکزگری ټولنه ،د  ۸صبح ورځپاڼه ،۱۳۹۵ ،د صفحی لیدل
پر  ۴د جوالیpolitical-afghanistan-policy/06/11/1395/8am.af/x8am//:https 2018 .
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د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېــره لېوالــه ده چــې د دغــې څېړنــې د کاروونکــو نظرونــه واوري .کــه تاســو زمــوږ د خپرونــو یــو دوامــداره لوســتونکي
یاســت ،د  AREUلیکچــر یــا ورکشــاپ کــې مــو ګــډون کــړی ،کتابتــون یــې کاروئ ،یــا یــوازې پــه دې وروســتیو کــې لــه دغــه ادارې ســره
بلــد شــوي یاســت ،ستاســو نظرونــه او غبرګــون زمــوږ لپــاره ارزښــت لــري .دغــه نظرونــه مــوږ ســره مرســته کولــی شــي چــې خپلــې موخــې
پــه ال ښــه ډول الســته راوړو او د څېړنــې پــه اړه خپلــې تــګالرې او د پایلــو د شــریکولو طریقــې و ارزوو .د نظرونــو شــریکولو تــر ټولــو
اســانه الر مــوږ تــه ایمیــل کــول ديareu@areu.org.af :
یــا کولــی شــئ مــوږ تــه زنــګ ووهــئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاســو چــې هــر څــه غــواړئ مــوږ تــه یــې ویلــی شــئ ،خــو پــه ممکنــه ډول یــو څــه
ګټــور مالومــات دا دي:
•تاســو لــه  AREUســره څنګــه اړیکــه نیســئ (یعنې د خپرونــو ،غونډو یا نورو الرو)؟
•تاســو د  AREUلــه څېړنــو څخه د څه لپــاره کار اخلئ؟
•تاســو د  AREUخپرونــې څنګه الســته راوړئ؟
•تاســو د څېړنــو بریښــنایی که چاپ شــوی بڼه کاروئ؟
•خپرونــې څنګــه کولــی شــي تاســو ته مالومات په ال ښــه ډول وړاندې کړي؟
•زمــوږ د څېړنــې د بهیرونــو یــا پایلو په اړه ستاســو نظرونه؟
•هغــه برخــې یــا موضــوع ګانې چې تاســو یې پــه اړه د څېړنو ترســره کېدو سپارښــتنه کوئ؟
•د  AREUهغــه خپرونــې یــا فعالیتونه/غونــډې چې ستاســو ډېرې خوښــېږي؟
•ستاســو پــه انــد مــوږ په کومو برخو کې خپل کار ښــه کولی شــو؟
•ستاســو د خوښــې یــا لېوالتیــا ډګــر ،دنده یــا څېړنه ،او دغــه راز موقعیت؟
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د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری نوی خپرونی
ټولــې خپرونــې د ډونلــود لپاره(ښــکته کولــو لپــاره) پــه  www.areu.org.afکــې د السرســۍ وړ دي ،او ډیــرې ئــې د هــارد کاپې(چاپــی
بڼــه) پــه ډول پــه وړیــا توګــه پــه کابــل کــې د  AREUلــه دفتــر څخــه الس تــه راوړالی شــي.
لیکونکی ( مولف)

په دری ژبه

په پښتو ژبه

د څیړنې موضوع

د خپرونې ډول

د خپرونې نوم

نیټه

د  ۱۳۸۲کال د اساســي قانون په رڼا کې
د  ۱۳۹۷لړم د افغانســتان د عامه ادارې سازمان او
جوړښت څیړنه

میرویس ایوبی او
ډاکټر هارون رحیمی

√

√

اساسي قانون

د پالیسی نوټ

د ۱۳۹۷
مرغومی

د  ۱۳۸۲کال د اساســي قانون په رڼا کې
د افغانســتان د عامه ادارې سازمان او
جوړښت څیړنه

میرویس ایوبی او
ډاکټر هارون رحیمی

√

√

اساسي قانون

تحلیلی څیړنه

د ۱۳۹۷
سلواغه

د افغانســتان پارلمان :د  ۲۰۰۱کال
راهیســي د اساسي قانون پر بنسټ
د ورکړل شــوو واکونو اوعملی کړنو
پرتله

شمشاد پسرلی او
زلمی مالیار

√

د ۱۳۹۷
سلواغه

د افغانســتان پارلمان :د  ۲۰۰۱کال
راهیســي د اساسي قانون پر بنسټ
د ورکړل شــوو واکونو اوعملی کړنو
پرتله

√

اساسي قانون

د پالیسی نوټ

شمشاد پسرلی او
زلمی مالیار

√

√

اساسي قانون

تحلیلی څیړنه

د ۱۳۹۷
سلواغه

د کوچیتوب ،د کوچیانو او دســیمې
د اوســېدونکو ترمنځ د شخړو په
مدیریت کې د افغانســتان د دولت رول

ډاکټر انتونیو
ګیستوزی

√

√

د کوچیانو او د ســیمی
د اوسیدونکو ترمنځ
ښخړی

تحلیلی څیړنه

د ۲۰۱۸
اپریل

نــور معیاری پروګرامونه بس دي :په
ماتیدونکو شــرایطو کې اقتصادي
پرمختک

SLRC

تولنیز مالتړ

لنډه لیکنه

د ۲۰۱۸
مارچ

یوه نقشــه ایزه څیړنه :په افغانستان
کې د انســانانو له قاچاق ســره د مبارزې
بنسټیز مکانیزمونه

سوپروا نارا سیمهایا

ټولنیز مالتړ

موضوعی لیکنه

د۲۰۱۸
مارچ

یوه نقشــه ایزه څیړنه :په افغانستان
کې د انســان له قاچاق ســره د مبارزي
بنسټیز مکانیزمونه

ولی محمد کنډیوال

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۸
جنوري

ښــاري خوندیتوب :په افغانستان د
ښاري ســولې جوړونې پروګرام ته بیا
کتنه

یما ترابي

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۸
جنوری

په افغانســتان کې د میشــتوکوچیانو د
شخړو ډولونه

انتونیو ګیستوزي

√

√

د طبیعی سرچینې
مدیریت

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۷
نومبر

ناروغتیــا یا عالمی؟ په  ۲۰۱۷کال کې
د افغانســتان د ودې کوونکو تریاکو
اقتصاد

ویلیام ای .بایرد

د طبیعی سرچینی
مدیریت

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۷
دسمبر

په افغانســتان کې د اروپایی ټولنې د
ســتونزې د غبرګون تحلیل

چونا آر .ایچاویز،
قیوم سروش

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۷
اکتوبر

په واقعی توګه بیســاری :په هلمند کې
د خــوړو زون څنګــه په والیتونو کې د
تریاکــو د تولید د ډیروالی مالتړ وکړ

دیوید منسفیلد

√

√

د طبیعی سرچینی
مدیریت

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
اګست

په افغانســتان کــې قضايې بیا کتنه

غزال حارس

√

√

اساسي قانون

موضوعی څیړنه
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د  ۲۰۱۷کال
آګست

په افغانســتان کې اجرایي بیا کتنه

کاوون کاکړ

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

ښــځې د افغانستان په کرنه کې

لینا ګانیش

جنسیت

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

د اوبو په برخه کې د ســمونې اغیزې

اتل احمدزی

حکومتولي

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

په افغانســتان کې ښاري حکومتولۍ

دیتلیف کمیر

حکومتولي

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

د دولــت د ادارو دندو ته بیا کتنه

اکسل کویتز

حکومتولی

موضوعی څیړنه

د ۲۰۱۷
جوالی

په افغانســتان کې د کوچیانو – بزګرانو
شخړې

انتونیو جیو ستوزي

د طبیعی سرچینی
مدیریت

لنډیز

AREU

حکومتولی

ریپوټ

د ۲۰۱۷
جنوری

په افغانســتان کې د معیشت تګ
کرښــې :د هرات له درې کلیو څخه
بیلګې

دانیــل هت ،ادم پین او
احسان اهلل غفوري

ټولنیزه ساتنه

کاري لیکنه

د ۲۰۱۷
جنوري

په افغانســتان کې د معیشت تګ
کرښي :د « وروســته پرمختیا» په وخت
کې ژوند

جیولیا مینویا او
ادم پین

ټولنیزه ساتنه

کاري لیکنه

د ۲۰۱۷
جنوری

په افغانســتان کې د معیشت تګ
ګرښــي :د کندهار په والیت کې چوپ
تاوتریخوالی

دانیل هوټ ،ادم پین
او احسان اهلل غفوری

ټولینزه ساتنه

کاری لیکنه

د ۲۰۱۷
جنوری

زعفــران :د تولید ټولینزې اړیکې

جیولیا مینویا او
ادم پین

د طبیعی سرچینو
مدیریت

کاري لیکنه

د ۲۰۱۶
اکتوبر

د خوځښــت وخت :په افغانستان
کې د کوکنارو تریاکو ،کښــت ته د
پرمختیائــې غبرګون را مینځ ته کول

دیوید منسفیلد،
پاول فیشستین او
OSDR

د طبیعی سرچینی
مدیریت

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۶
آګست

په افغانســتان کې د جنســیت په اړه د
ځــواب ورکوونکی بودجې جوړول :کار
د پرمختــګ په حال کې ده

نیلول برتش او
سلیمان هدایت

√

√

د ملکی خدمتونو
سمونه او حاکمیت

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۶
آګست

په افغانســتان کې د ملکي خدمتونو
ســمون :ملکی خدمتونو د سکتور
وندې او دندې

سید حشمت اهلل
هاشــمی او ګیر هارد
الوت

√

√

د ملکی خدمتونو
سمونه او حکومتولی

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۶
جوالی

په افغانستان کې د کلیو د شرایطو
دشننې کارول :میتوودونه او پراخ
دلیلونه

ادم پین

پایښت لرونکې
معیشیت

کاری لیکنه

د  ۲۰۱۷کال په افغانســتان کې د حکومتولی د
ارزونی چوکاټ ()LGAF
جون

√

√

اساسی قانون

موضوعی څیړنه

موضوعی څیړنه
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