د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده

د چاپ نېټه:
یکشنبه د  ۱۲۴۱ﻫ  .ق کال د شوال المکرم د میاشتې دولسمه نېټه
پرله پسې نمبر ۵۹۷

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

قال هللا تبارک و تعالی!
اطیعو هللا و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم
ترجمه :اطاعت وکړی د هللا هلالج لج او اطاعت وکړی د رسول ملسو هیلع هللا یلص او د اولی االمر چی ستاسی څخه وی.

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد پذیرش بوظائف امارتی و تثبیت رتبه ﻫای علماء
کرام ،طالبان ،مجاﻫدین و سائر اشخاصیکه ،تا کنون رتبه یا درجهٔ آنان تثبیت نګردیده است.

فرمان
مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد پذیرش بوظائف امارتی و تثبیت رتبه ﻫای علماء کرام،
طالبان ،مجاﻫدین و سائر اشخاصیکه ،تا کنون رتبه یا درجهٔ آنان تثبیت نګردیده است.
شماره)۱۱( :
تاریخ۱۲۴۱/۵/۷ :
ماد ٔه اول:
این فرمان در مورد پذیرش بوظائف امارتی و تثبیت رتبه های علمای کرام ،طالبان ،مجاهدین ،کارکنان ملکی و
منسوبین عسکری ،متعلمین ،محصلین و سائر اشخاصیکه بعد از تاریخ ( )۷ثور سال ( ۷۵۳۷هـ.ش) ناګزیر به
هجرت ګردیده یا بمنظور دفاع از شریعت اسالمی به اتهام جرائم ضد دولت ولت تولیف یا حبس شده اند ،وضع
ګردیده است.
ماد ٔه دوم:
( )۷اشخاص مندرج ماده اول این فرمان که در ادارات ملکی یا عسکری در داخل کشور سابمه خدمت داشته باشند،
هنګام شمولیت بوظائف امارتی مدت اشتغال جهادی و اجرای وظائف شان در تحریک طالبان ،بمالحظه اسناد مصدق
از طرف سران جهادی در لدم ترفیع و تماعد آنها لابل محاسبه است.
( )۲اشخاص مندرج ماده اول این فرمان که به اتهام جرائم ضد دولت ولت تولیف یا حبس شده اند مدت معینه تولیف و
یا حبس آنها ،در لدم ترفیع و تماعد آنها لابل محاسبه است.
( )۵اشخاص مندرج ماده اول این فرمان که تحت استعفی آمده باشند بدون در نظرداشت عوالب پیشبینی شده استعفی
در لوانین مربوط ،بوظیفه ممرر می شوند ،بشرطیکه به سن نهائی تماعد نرسیده باشند.
( )۴هرګاه کارکنان مندرج ماده اول این فرمان مطابك به احکام لانون متماعد و ناګزیر به هجرت ګردیده باشند در
صورتیکه در ولت هجرت از حموق تماعد استفاده نکرده باشند ،حموق تماعد شان پرداخته میشود.
( )۳هرګاه کارکنان مندرج ماده اول این فرمان به سن لانونی تماعد نرسیده باشند و از طرف دولت ولت لزوما ً تماعد
ګردیده باشند .تماعد آنها رفع و بوظائف ګماشته شده میتوانند.
ماد ٔه سوم:
اشخاصیکه در ادارات ملکی و عسکری سابمه خدمت نداشته باشند و مستمیما ً در وظائف جهادی و تحریک طلبای کرام
فعالیت کرده باشند ،هنګام شمول به وظیفه مدت اشتغال جهادی و اجرای وظائف در تحریک طلباء ،به مالحظه اسناد
مصدله مندرج فمره ( )۷ماده دوم این فرمان در تثبیت رتبه آنها در نظر ګرفته میشود.

ماد ٔه چهارم:
هرګاه علماء کرام و طالبان لبل از تثبیت درجه تحصیل در بخش های ملکی یا نظامی شامل خدمت شده باشند درجه
تحصیل آنها تثبیت میګردد.
بعدا ً مدت کار کرده ګی (خدمت) آنها به تصدیك ریاست کارمندان و اجیران اداره مربوط در لدم شان لابل محاسبه
است.
ماد ٔه پنجم:
هرګاه علماء کرام یا طالبان ،مجاهدین و سائر اعضاء تحریک ،بحیث مامور جدید التمرر خواهان توظیف شوند نخست
درجه درجه تحصیل آنها برویت اسناد تحصیلی شان تثبیت میګردد و بعدا ً مطابك به احکام لانون مامورین امارت
اسالمی افغانستان ممرر و رتبه شان تثبیت میګردد.
ماد ٔه ششم:
علماء کرام ،طالبان ،مجاهدین و سائر اعضای تحریک که از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی خارج از کشور فارغ و
شامل ماموریت نشده باشند ،هنګام پذیرش بوظائف امارتی ،درجه تحصیل شان بمالحظه اسناد مربوط از طرف هیئت
(کمیسیون) مؤظف تثبیت و بوظائف امارتی ممرر میشوند.
ماد ٔه ﻫفتم:
( ) ۷طالب العلمی که به اثر عدم مساعدت شرائط ولت از ادامه تعلیم و تحصیل بازمانده باشد ،با دعوت به کشور به
مالحظه اسناد مربوط ،به صنوف لبلی شامل شده میتواند.
( )۲طالب العلم مندرج فمره ( )۷این ماده که در مؤسسات تعلیمی یا تحصیلی خارج کشور شامل شده باشد ،با بازګشت
به کشور بمالحظه اسناد تحصیلی ،با درنظرداشت ممررات مربوط ،در صنوف معادل مدارس تعلیمی و تحصیلی داخل
کشور ،شامل شده میتواند.
( )۵در حاالت فمرات ( )۲ ،۷این ماده خدمت عسکری به هیچ وجه مانع تعلیم و تحصیل شده نمیتواند.
ماد ٔه ﻫشتم:
اشخاصیکه به اساس احکام فرمان شماره ( )۷شورای جهادی ولت لبالً به وظائف امارتی ممرر ،رتبه و یا درجه شان
تثبیت ګردیده باشد ،این فرمان حموق مکتسبه شان را اخالل نمی نماید.
ماد ٔه نهم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر ګردد.

با انفاذ این فرمان ،فرمان شماره ( )۷شورای جهادی ولت در مورد پذیرش بوظائف مهاجرین عودت کننده و تثبیت
حموق آنها لغوه شمرده میشود.
والسالم
خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر (مجاﻫد)

