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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۱۸/۱۲/۲۰۲۲       دکتور محمد ظریف علم )ستانکزی(

 

 ایتړا قانون اساسي د ېک افغانستان په
 ېک ورځان په احکامو یاسالم د پرتله نویقوان اساسي د افغانستان د او

 

 
 
 

 سریزه :

 ة للمتقین والصالة والسالم علی خیر خلقه محمد و علی آله واصحابه اجمعین:العالمین والعاقبالحمد هلل رب 

ً ِلُکل ِ َشْی ٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً َوبُْشرى ِلْلُمْسِلمیَن(( ْلنا َعلَْیَک اْلِکتاَب تِْبیانا ( دغه کتاب ملسو هيلع هللا ىلصمونږ پر تا )رسول هللا  ))َونَزَّ

حقیقت روښانه کړي او د مسلمانانو لپاره هدایت کونکی، رحمت او زېری څه  )قرآن( نازل کړي تر څو د هر

 ورکونکی اوسی.

 

اسالمي شریعت منحیث د یو کامل او آخریني الهي دین بشریت ته نازل شوی ده، چې د انسان د ژوندانه ټول 

 اړخونه )اعتقادي، تعبدي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، حقوقي او...( سمبالوي.

ي ځانګړینه کې یو مستقل حقوقی سېستم په اوسنی عصر کې د اسالمي حقوقي سېستم ده چې ډېری په ټولو حقوق

 دغه سېستم نه متابعت کوي. نه چې مسلمانان وي او اسالمي عقیده ولري له دې ملتونه بې له

 نه په استنباط په اسالمي شریعت کې مشروع نامشروع اعمال په شرعي نصوصو سره او یا له شرعي نصوصو

 خوا څرګند او واضح شوی دی. سره د مجتهدینو له

د اسالمي شریعت ځانګړتیا دا ده چې په ټولو وختونو او زمانو کې د هغه احکام د تطبیق وړ دي که هغه اوسنی 

زمانه او وخت هم وي، لکه څرنګه چې په اوسنۍ زمانه کې د فتوا مراجع په اسالمي نړۍ کې په بېالبېلو مسایلو 

 صادروي.خپلې فتواوې 
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پرتله د اسالمي احکامو په  افغانستان د اساسي قوانینو په افغانستان کې د اساسي قانون اړیتا او د)زمونږ دغه بحث 

 ده. انځور کې(

غواړم په دغه هکله د اسالمي احکامو په رڼا کې او د فقهاوو لیدلوری راونغاړم، تر څو معلومه شي چې د اساسي 

ټولنو، ملتونو او دولتونو کې له اسالمي شریعت سره څه حکم لري، ایا د هغه انفاذ غیر  قانون انفاذ د مسلمانانو په

مشروع ده او یا د دولت د چارو د سمبالولو لپاره چې د سیاسي اسالمي فقهې له احکامو نه په اخیستلو سره 

 هتره به وي.کې درج شی ب مشروعیت لري او د یو دستور او چتر په توګه عمومي سیاسي فقهي قواعد په

 دغه بحث غواړم د ښه وضاحت لپاره الندې مباحث راونغاړم: په

 

 لومړی مبحث: عمومیات

 دویم مبحث: د افغانستان اساسي قوانین او نور تقنیني اسناد د اسالمي احکامو په انځور کې

 درېیم مبحث: د افغانستان د اساسي قوانینو د ځینو مادو تاصیل په اسالمي شریعت کې

 

 مبحث لومړی

 عمومیات

 او د هغه کلي اصول: تعریف قانون: د اساسي مطلب لومړی

د اساسي قانون تعریف په حقوقي چوکات کې د ځینو قیود پر بنسټ تعریفیږي چې دغه قیود بیا د دغه قانون کلي 

دغه  پهاصول د هېوادونو د حقوقي او سیاسي سېستمونو پر بنسټ د هغه هېواد په اساسي قانون کې ځانګړی کېږي 

 اساس د اساسي قانون تعریف او د هغه کلي اصول په الندې ډول عبارت دي له:

 

 لومړی: د اساسي قانون تعریف:

په قانوني متونو کې له اجرایي ضمانت سره یو ځای د کلي او الزامي حقوقي قواعدو له ټولګې څخه  قانوناساسي 

ګونو ارکانو او د هغو د دندو  د دولت د درې او وجایبو، عبارت ده، چې د دولت د سیاسي نظام، د اتباعو د حقوقو

 .بحث کويدمتفرقه او انتقالي احکامو نه او واکونو، د دولتي ادارو د سازماني جوړښت او په پای کې 

 

 دویم: د اساسي قانون کلي اصول:

کې د اساسي قانون  لکه څرنګه چې د اساسي قانون په تعریف کې ځینې قیود جوت شول نو د هماغو قیودو په رڼا

 اصول او قواعد عبارت دي له: کلي

 

 ؛اجرایوي ضانت )د قانون حاکمیت( -1

 ؛ي نظام ډولد دولت سیاس -2

 ؛د دولت ارکان ) مجریه، مقننه او قضاییه قواوې ( -3

 ؛د دولت ادارۍ سازماني جوړښت )اداري نظام( -4

 .د اتباعو اساسي حقوق او وجایب -5

 

اساسي قانون کې درج وي خو د دغو حقوقي قواعدو تفصیالت په فرعي قوانینو دغه پورتني اصول په کلي ډول په 

نه چې اساسي  دې دغه بحث که اړین بولم تر څو دغه اصول په مختصر ډول مخکې له کې تصریح کېږي، په

 مبحث ته داخل شم په الندې ډول ذکر کړم:

 

 (:د قانون حاکمیتي ضمانت )اجرایو -1

حاکمیت اصل د حکومت لپاره د انارشیزم د منعه کولو لپاره یو اړین اصل دئ هېڅ یو درې په اساسي قوانینو کې د 

شي کوالی تر څو خپلې کړنې د قانونیت له چوکات نه بهر اعمال کړي خصوصا مجریه  ګوني د دولت قواوې نه

یح شوی ده د بېلګې قوه چې تنفیذي او اجراییوي واک لري دغه اصل د افغانستان په ټولو اساسي قوانینو کې تصر
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( فقرې د حکم په ترڅ کې داسې ۲( مادې د )۵۰) چې خپلې کال اساسي قانون ته په کتو سره هـ ل ۱۳۸۲په ډول د 

 .(ت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حکمونو سره سم عملي کويآاداره خپل اجرا)تصریح کوي: 

( مادې د حکم په ترڅ ۲۷)د  د یاد شوي اساسي قانون د قانون حاکمیت ظلم او تېري ته اجازه نه ورکوي، همدا راز

کې ظالمانه او ناعادالنه کړنې جرم ګڼلي او د قانون د حاکمیت د اصل په موخه د جرم او جزا د قانونیت قاعده 

هېڅ عمل جرم نه ګڼل کېږي، خو د هغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب د مخه نافذ )داسې تصریح کوي: 

د قانون له حکمونو پرته تعقیبدای، نیول کېدای او یا توقیفیدای نه شي. هېچاته سزا نه شي  شوی وي. هېڅوک

ورکول کېدای، مګر د باصالحیته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر 

 .(ارتکابه مخکې نافذ شوی وي

 

ځکه د اساسي قانون دغه ماده د قانونیت د اصل په توګه نه د پورتنۍ مادې تصریح ظلم او تظلم کنټرول کړی دی، 

ظلم ته اجازه ورکوي، چې یو کس یې پر بل کس وکړي او نه دا اجازه ورکوي، چې د تظلم مخه ونیول شي، د کوم 

 هټولن وی کس پر ضد چې جرم ترسره کېږي، یعنې هغه که د حقوق هللا په جرایمو یا د وګړو پر ضد جرایمو کې

وي، مرتکب اشخاص د جرم او جزا د قانونیت د اصل پربنسټ د محکمې د حکم په واسطه د مجازاتو کمتضرر 

 وړ ګڼل کېږي.

د افغانستان ګونو قواوو )مقننه، قضایه او اجرایه( د تفکیک اصل د هرې قوې د واکونو پربنسټ  له بلې خوا د درې

ساسي قانون کې داسې تنظیم شوي، چې یوه د بلې په ا اوېکې تسجیل شوی. درې واړه قو وانینواساسي ق په ډېری

په واسطه کنټرولېږي. مقننه قوه اجرایه قوې او قضایه قوې ته د اعتماد رایه ورکوي، د حکومت غړي د ولسي 

جرګې له خوا سلب اعتماد کېدای شي. ولسي جرګه د سترې محکمې غړي د جنایت د جرم او یا د دندې له مخې د 

کې د ټولو غړو په دوو ثلثونو له دندې عزل او د ځانګړې محکمې په واسطه محاکمه  جرم د ارتکاب په صورت

کوالی شي. د ملي شورا غړي د جرم د ارتکاب په صورت کې د هغه مجلس له استیذان او تصویب څخه وروسته 

خوا محاکمه  چې غړیتوب یې لري، د لویې څارنوالۍ له خوا تر عدلي تعقیب الندې نیول کېدای شي او د محکمو له

 هر یوه د بلې په واسطه کنټرولېږي. اوېکېږي، چې په دغو مواردو کې درې واړه قو

درې واړه قوو کې هر یوه د خپل واک او دندو په برخه کې سره اړوندې دي. مقننه قوه قوانین وضعه کوي، اجرایه 

اجرایه قوې له خوا تطبیقېږي، چې پرېکړې صادروي او بیا هم د د قانون پر بنست قوه هغه تطبیقوي، قضایه قوه 

 یې ښکاري، اجرا مقننه او قضایه دواړه قوې دستور ورکوونکې دي؛ مګر اجرایه قوه څرنګه چې له نوم څخه

 کوونکې ده.

 

کې تصریح شوي دي، پر  وانینواساسي ق د افغانستان په تېرک شویو ټول یاد موارد د قانونیت د اصل په واسطه

بنسټ دا ویلی شو، چې د قانون د حاکمیت اصل په اساسي قانون کې د اساسي حقوقو له مهمو او ارزښتناکو  ېهمد

 اصولو څخه یو اصل ګڼل کېږي.

افغانستان کې د ټولو قوانینو مبنا اسالمی شریعت ده، د افغانستان اساسی قوانینو کې دا ماده تسجیل ده چې هېڅ 

 شي وضع کېدالی. شریعت سره په مخالفت کې نه قانون په افغانستان کې له اسالمي

کله چې د قوانینو منبع په افغانستان کې اسالمي شریعت وي نو اسالمي شریعت خو د قانونیت او شریعت د ټینګښت 

 لپاره اصول په شرعي سرچینو کې وضع کړی دی.

 

 :اصل سیاسي نظام ډولد دولت  -2

دغه برخه کې یو لڼد ذکر د دغو نظامونو  نظامونه نه پیروي کوي، پهپه اوسنۍ نړۍ کې دولتونه له مختلفو سیاسي 

 په الندې ډول کوم:

 

 ي نظام: سیاس ياسالم( لفا

ځانګړۍ احکام په شرعي  په سیاسي نظام کې یو سیاسي مکتب ده او د حکومتولۍ او دولتدارۍ لپاره یې اسالم

مجتهدینو په اجتهاداتو کې شتون لري او په  نصوصو کې او همدا راز له شرعي نصوصو نه په استخراج سره د

 دغه هکله ډېری سیاسي فقهي کتابونه لیکل شوي دي.
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د دغه سیاسي نظام بېلګې د اسالمي نظامونو او خالفتونو په لرغوني اسالمي تاریخ کې شتون او ثبت دي د اسالمي 

 سیاسي نظام سرچینې د اسالمي شریعت احکام دي.

 

 ب( شاهي سیاسي نظام:

سیاسي نظام ډېر لرغونی ده چې د تاریخ په بېالبېلو پړاونو کې د ټولنو په منځ کې حاکم وه چې په دوه ډوله  دغه

 تقسیمیږي:

 

  مطلقه شاهي سیاسي نظام: -

دغه نظام کې قدرت او صالحیت متمرکز د  لري، په دغه سیاسي نظام لرغونی ده او په اوسنې عصر کې شتون نه

صالحیتونو نه تفویض حکومت ته چې له صدراعظم )لومړی وزیر(، د کابینې وزیرانو او شاه په الس کې وي، د 

 لري، شاه او پاچا ټول صالحیتونه په مطلق ډول په خپل واک کې لري. رییسانو نه یې جوړښت وي شتون نه

 

  مشروطه شاهي سیاسي نظام: -

نه استفاده کړې ده، د درې ګوني قواو تفکیک دغه سیاسي نظام په عملي ډول معاصر ده او ډېری هېوادونه له هغه 

دغه سیاسي نظام کې شتون لري شاه او پاچا د ذکر شوي درې ګونو قواوو په سر کې  )مقننه، قضاییه، مجریه( په

وي، حکومت انتخابي او متشکل له کابینې وي، وروسته له یوې مودې نه چې په اساسي قانون کې ځانګړی شوی 

یېی ځای نیسی، د حکومت په سر کې صدراعظم )لومړی وزیر( او یا  او نوی حکومتوي پخوانی حکومت تغیر 

ولسمشر موجود وي په بېالبېلو الرو چې د هېوادونو په اساسي قانون کې ځانګړی شوی وي د یو ځانګړي وخت 

 لپاره تعینیږي.

 

خوا په لرغوني  او ارسطو لهد لومړی ځل لپاره د بشریت په تاریخ کې د مشروطه شاهي نظام لیدلوری د افالطون 

یې رامنځته  روم کې را منځته شو چې د ولسي جرګې، مشرانو جرګې او امپراتور تر منځ د واکونو د وېش لیدلور

( په اساسي قانون Cromwelزېږدیزی پېړۍ کې دغه لیدلوري عملي جنبه کرومویل ) ۱۷کړلو، چې وروسته په 

 کې درج شوي و. یر او واکونه په، چې د درې ګوني قواوو توپ کې تصریح کړه

زېږدیز کال  ۱۶۹۰خپل کتاب کې ) مدني حکومت ( تر عنوان الندې په  ( پهJohn Lockهمدا راز جان الک )

 1کې د دولت د قواو توپیر او واکونه یې لیکلي و.

 

 جمهوري نظامونه:  ج(

 ورباندې سمبالوي.او خپل نظامونه  اخلي دغه نظامونه په معاصر ډول ډېر ملکونه ورنه ګټه

وزیر څوکۍ شتون لري خو د یاونې وړ ده چې د حکومت  دغو نظامونو کې مختلط جمهوري ریاست او لومړي په

وزیر سره وي او ولسمشر سمبولیک او محدود نقش په حکومت کې لري چې دغه نظامونو ته  واکونه له لومړي

پارلمان کې هغه احزاب تعینوي چې ډېری څوکۍ  وزیر، پارلماني نظامونه ویل کېږي او حکومت سره له لومړي

ته راوړي وي، او یا نور احزاب له هغه حزب سره چې په پارلمان کې ډېری  کې الس یې پارلمان کې په ټاکنو

 څوکۍ ولري ایتالف وکړي او د حکومت په جوړښت او د حکومت د څوکیو د وېش په هکله سره جوړ شي.

 

یس( د درېوګونو قواوو په سر کې شتون لري او حکومت ئولسمشر )جمهور ر په بله تعبیر جمهوري نظامونو کې

وزیر د کابینې ناستې رهبري کوي او په  )کابینه( او صدراعظم )لومړی وزیر( هم ده هغه د اثر الندی وي، لومړی

 .وي یئول او جواب ورکونکټوله کې مجریه قوه چې حکومت د هغه جزء ده، ولسمشر ته مس

رهبري کوي چې د درې ګونو  نظامونو کې درېیم ډول هم شتون لري چې هغه یوازې ولسمشر یېپه جمهوري 

 لري. قواو په سر کې شتون لري او لومړی وزیر په نظام کې شتون نه

                                                           
1
دراسة تحلیلیة في  –ی الفصل بین السلطات فې النظام السیاسي االسالم ،1شماره  21ة االسالمیة، ج الجامع ةمجلد. بشناق باسم صبحی،  - 

 ۶۰۵- ۶۰۴ص  ضوء نظریة الفصل بین السلطات في القانون الوضعي
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وړ ده چې افغانستان دغه ټول پورتني نظامونه د تاریخ په بېالبېلو پړاونو کې عملي کړي دي، د بېلګې په  د یادونې

ه پاچا امان هللا خان نه مطلقه شاهي نظامونه په افغانستان کې حاکم وه، وروسته کرار کرار زمینه ډول مخکې ل

کال کې په رسمي او عملي ډول مشروطه شاهي نظام بغیر له  ـ له ۱۳۴۳مشروطه شاهي ته مساعده شوه چې په 

خوا وټاکل شوه، قضاییه، مقننه  خوا او کابینه د ملي شوری له شاهي کورنۍ نه صدراعظم )لومړي وزیر( د شاه له

او مجریه قواوې خپل ځانګړي واکونه له اساسي قانون نه په الهام سره السته راوړل او د درې ګونو قواو د واکونو 

 د تفکیک اصل په معاصر اساسي حقوقي کې د افغانستان په اساسي قانون کې درج شول.

ې د سردار محمد داود خان په جمهوریت ـ ل کال که ۱۳۵۲د جموریت نظام وروسته د شاهي نظام له ړنګېدو په 

 کې رامنځ ته شو.

 

د جمهوري دموکراتیک نظام کې منځته راغي چې تر  ـ ل کاله ۱۳۵۷د جمهوریت او صدارت مختلط نظام له 

 کال پورې دوام وموند. ـ له ۱۳۷۱

 د مجاهدینو حکومت هم د جمهوریت او صدارت نظام تجربه کړلو.

لومړي ځل حاکمېدل مشروطه نسبي شاهي ته ورته نظام د امارت تر عنوان الندې خپل حکومت کاوه او د د طالبانو 

 امارت اسالمي سیاسي اصطالحي ورته استعمالوله.

 ې ولسمشر د درې ګونو قواو په سر کې و.ـ ل کال نه وروسته د جمهوریت نظام بیا تجربه شو چه ۱۳۸۲له 

 

 :اصل او قضاییه قواو (د دولت ارکان ) مجریه، مقننه  -3

د اساسي قانون یو له اصولو نه په معاصرو دولتونو کې د درې ګونو ارکانو او قواو شتون او تفکیک ده چې 

 عبارت دي له:

 

 مجریه قوه: -

نه تشکلیږي او ټول  او ستر سازماني او اداري څانګه حکومت ده چې د کابینې له وزیرانو ید دغه رکن لو

 لري چې د دوو نورو ارکانو په پرتله ډېر فعاله ده.اجراییوي صالحیتونه 

 مقننه قوه قوانین تصویبوي چې مجریه قوه یې د تطبیق دنده لري.

کېدو دنده د  قضاییه قوه د خصومات او منازعاتو پرېګوې صادروي چې د دغو قطعیي او نهایي پرېکړو د پیلي

 مجریه قوې له دندو شمېرل کېږي.

 

 مقننه قوه:  -

چې له نوم نه یې جوتیږي د قانون جوړونې دنده پر غاړه لري چې یو مهم او اړینه دنده د مقننه قوې لکه څنګه 

شمېرل کېږي، همدا راز مقننه قوه چې په پارلمان او یا په افغانستان کې په ملي شورا مصطلح یادیږي، د هغه ولسي 

رایه ورکول دنده او د هغو استجواب، جرګه، حکومت ته )وزیرانو، ځینې عمومي مستقل رییسانو ته( د باور 

استیضاح او سلب اعتماد دنده او واک هم لري، همدا راز د قضاییه قوې غړو ته هم ولسي جرګه دنده او واک لري 

تر څو د اعتماد رایه ورکړي، او داسې نورې مشخصې دندې او واکونه چې د افغانستان په بېالبېلو اساسي قوانینو 

 شوي دي.کې په تفاوت سره ذکر 

مقننه قوه په هېوادونو کې د بېالبېلو دندو او واکونو خاوندان وي چې په ځانګړي ډول د دغو هېوادونو په اساسي 

قوانینو کې د هغو دندې او واکونه ځانګړي شوي وي، همدا راز د مقننه قوې خونې په دوو خونو او یا یوې خونې 

نې )یو اتاقه( پارلمانونو په نوم یادییږي په افغانستان کې د دوو وېشل شوي دي چې د دو خونو )دوه اتاقه( او یو خو

خونو سېستم مقننه قوه )ملي شورا( شتون درلود چې په ولسي جرګه او مشرانو جرګه په اساسي قوانینو کې یاد 

 شوي دي.

 

 قضاییه قوه: -

و )شخړو ( فیصلو واک او او مخاصمات ځ د منازعاتواشخاصو تر من قضاییه قوه هغه قوه ده چې په ټولنه کې د 

 همدا راز د قوانینو د تفسیر او د هغو د سمون له اساسي قانون سره لري.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 

 په اسالمي سیاسي فقه کې د درې ګونو قواو استقالل او توپیر: -

دغه سره موافق دي چې په اسالمي شریعت کې سیاسي نظام یو لړ خصوصیات او ځانګړتیاوې  اسالمي فقهاء په

ځانګړتیاوې دغه سیاسي نظام له وضعي سیاسي نظام سره توپیروي او علت هم دا ګڼي چې مصدر لري چې د هغه 

 د حکم او سرچینه په اسالمي سیاسی نظام کې هللا تبارک و تعالی ده.

 د درې ګونو قواو اصل او تفکیک په اسالمي شریعت کې په الندې څو کرښو کې توضیح کوم:

 

 

 نوربیا
 ...شورا په اسالمي شریعت کې: 
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