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

 برخهېمه ه دو
 
 : ېک عتیشر اسالمي په شورا -

 تر اشور د ېک نظام یاسیس ياسالم په ېچ لري دنده نیتقن او عیتشر د ېک دولتونو ېک عصر معاصر په قوه مقننه
 عنوان تر اشور د يوش ذکریې  هب وروسته ېچ ېک نویوانق اساسي ولوټ په افغانستان د ي،ږېک تهځرامن ېالند عنوان

 .ده یشو نومول قوه دغه سره اصطالح په عتیشر ياسالم د ېالند
 د او حکم نیتقن د داتمب)  ده ېالند بحث د سره معناوو او ولونوډ دوو په نیتقن او عیتشر ېک عتیشر ياسالم په
 1(.يو ړوال حکم يشرع هغه په او يکو تقاضا عتیشر ياسالم ېچ حکم ولوانیب نیتقن
 د سم سره حکمونو له عتیشر ياسالم د نیتقن ېک حالت دغه په يو حکم نیتقن د مبتدا  ېچ سره معنا ۍړلوم په -۱

 . نشته اجازه  عیتشر او نیتقن د لپاره بشر
 يشرع الداللت يقطع او الثبوت يقطع سم سره قواعدو له علم د فقه اصول د ېک عتیشر ياسالم په احکام هغه ېچ

 .دي احکام( ثیحد او قرآن) نصوص
 ېچ يو ړوال حکم يشرع په او يکو تقاضا عتیشر ياسالم ېچ  حکم د انیب هسر معنا مهیدو په عیتشر کنیل -۲

 ياسالم د لیمسا اجتهادي هغه ېچ يږېک ستلیپران دروازه لپاره کسانو اهل د هغو د فتوا او اجتهاد د ېک حالت دغه
 یشرع الداللت يظن الثبوت يقطع سم سره احکامو له علم د فقه اصول د ېچ وي ېک احکامو هغو په عتیشر

 عرف محل، عصر، د اجتهادات دغه ېچ ،ياستنباطو را احکام يشرع نه هغه له نیمجتهد ياسالم يو نصوص
 وه ېک بغداد په مبارک ېچ کله دي ولهډ دوه اجتهادات هللا رحمه يشافع امام د لکه ياوس ېک ریتغ په شي یداېک سره

 یپخوان د ېک کتابونو په فقه د ېچ و، یړک تهاداج قسم بل ړوال ته مصر ېچ کله او ،و ړیک اجتهاد قسم وی نو
 .یږیادی ېالند عنوان تر مذهب ینو او مذهب

 فن د ېچ نه اشخاصو منتخبو هغو له اشور ېچ ده ېستیپران دروازه نیتقن او عیتشر د ېک فقه ياسیس اسالمي په بناء
 ېشو ذکر ۍپورتن په يو يړغ اشور ېدغ د ولډ يانتساب په ای او ولډ يانتخاب په سره طویشرا له تخصص او
 ،ړیک وضع سم سره اتوینظر له نویمجتهد د او ټبنس پر اصولو ياسالم د واک عیتشر او نیتقن د ېک برخه مهیدو
 اس،یق اجماع، سره يرویپ په( سنت او قرآن) خهڅ منابعو وړیلوم دوو له عتیشر ياسالم د هړا دغه هپ راز همدا او

 .يړک وضع نیقوان مدون ېاخیستن ېتګ په نه قبلنا من عیشرا عرف، له،مرس مصالح سدالزراع، استحسان،
 
 :ېک عتیشر ياسالم په قوه هییقضا -

 تر باب او کتاب مستقل وی د ېک ثویاحاد ينبو په ېچ ید انګار تیباصالح وی  قوه هییقضا ېک عتیشر ياسالم په
 په بحث مفصل وی ېالند عنوان تر قضاء د ېک فقه ياسالم په راز همدا او ده یشو ذکر بحث هغه د ېالند عنوان

 .ید یشو ذکر ېک فصل ای او باب کتاب، ګړیانځ
 ېرنو او شو پراخ دولت ياسالم ېچ کله لهړو مخ پر دنده دغه ملسو هيلع هللا ىلص رسول خپله هپ ېک وخت په ملسو هيلع هللا ىلص محمد حضرت د
 لځ يړلوم په ضیتفو تیصالح يیقضا د ملسو هيلع هللا ىلص آنحضرت نو لړک مسلمان او دعوت ته اسالم ېی ملتونه او ېمکځ
 قضاء ته منی هم هغه ېچ ته عنه هللا یرض جبل بن معاذ ایب او استولو ثیح په يقاض د ېی ته منی ېچ ته وجهه هللا کرم يعل
 .وسپارو ور واک قضاء د و یشو استولو ته
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ن یة الفصل بیة في ضوء نظریلیدراسة تحل – یاسي االسالمیالنظام الس ېن السلطات فیالفصل ب ،1شماره  21ة، ج یة االسالمالجامع ةمجل - 

 ۶۱۱ص  السلطات في القانون الوضعي
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 ېچ کله شو جال نه ېقو هیمجر له منصب قضاء د ېک خالفت په عنه هللا یرض عمر د ېک وخت په خلفاء نویدیراش د
 يوال ېچ قوه هیمجر او قضاء ېچ استولو او هوانیتع جال هم ېی به يقاض نو استولو يوال ته یاځ کوم نیالمومن ریام
 2.ېبول ېمخک ېدند هړدوا يوال نه ېد هل ېمخک ېول شول، جال سره ،و

 ېکوف د هغه او و یلږېلیې  ته ياشعر یموس ابو ېچ عنه هللا یرض عمر د کیل وی ېک فقه يیقضا په ېچ هګنڅ لکه
 او شوي، نقل را ېک کتابونو په فقه د ېچ يد يړک ېک کیل دغه هپ ته ياشعر یابوموس ېونښالر ېنځی و، يقاض

 .ده ېشو لګڼ مستقله قضاء ېچ ږییاستنباط هم نه کیل دغه هل ،يانویب اتیسلوک يقاض د کیل دغه همداراز
 وانید) قضاء ومظالم د لکه ېشول تهځرامن ولډ مستقل په ېبرخ یېقضا ېنور ېک خالفت په عنه هللا یرض عمر د

 په ېالند عنوان تر قضاء يادار د برخه دغه نه انقالب له وروسته ېک نیتقن په وادېه فرانسه د وروسته ېچ(مظالم
 رېډ ورته ېداس ،لهړک تهځرامن سره ېاخیستن هګټ په نه ېفق ياسالم له پرته نه اثر له ېقو هیقضا د ولډ مستقل
 .يد يړک يکاپ نه ېفق ياسالم له قواعدو يحقوق يوضع ېچ يلر شتون قواعد يحقوق

 
     :ېک عتیشر ياسالم په قوه هیمجر -
 هنیمد په حکومت ياسالم ېچ ېک یوړلوم په نو ،و منطقو وڅ په محدود دولت ياسالم ېک ژوند په ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول د

 د ته منی عنه هللا یرض معاذ ېچ ضولیتفو لپاره خدمتونو يعموم د ملسو هيلع هللا ىلص نحضرتا واکونه هیمجر شو جادیا ېک همنور
 هڅ په ېچ هړوک تنهښپو هړا په لوړو ېمخک د امورو د تیوال د ېی نه هغه له راز همدا لوړک نیتع ثیح په يوال

 هن دایپ هڅ د ېک هللا کتاب په ېچ کله لیوفرما ورته نحضرتا هللا کتاب په لیوو ورته عنه هللا یرض معاذ کوي حکم
 په ېرېچ هک لیوفرما ورته نحضرتا ایب کوم حکم ثیحد په ېچ لیوو ورته معاذ نو ېکو حکم هڅ پر ایب لړک

 امبریپ نو کوم، اجتهاد به نظر او یرا خپل په لیوو ورته معاذ ېکو حکم په هڅ په نو لړک هن دایپ هڅ ېد ېک ثویحد
 3.ده ېړک يیرهنمایې  ته رسول د رسول ېچ الحمدهلل ېچ لیوو ورته ملسو هيلع هللا ىلص
 ستمېس اداري ېچ ټبنس قوي هیمجر د ېک وخت په عنه هللا یرض عمر د ولډ يګړانځ په وخت په خلفاء نویراشد د

 د ېچ المال تیب ولډ په ېګلېب د لکه درلودلیې  واکونه يوییاجرا ېچ ېشو تهځمن را ېادار ېنځی يړیږجو ورنه
 ولوټ راز همدا او ،دهېک اخیستل هټک  ورنه ېک نظام يمال ياسالم په ورنه خرچ او دخل خزانه دولت ياسالم
 دغو هړا په(  خدمتونو عامه)  مرافقو عامه د ضیتفو تونویصالح د او لړک نیتع انیوالیې  ته قلمرو ياسالم

 ېنځی لپاره سمون هښ د خدمتونو عامه د راز همدا ،ېکول ورنه هم ېتنښغو يده حساب د او لوسپار انوتهیوال
 .لږېورل لپاره شیتفت د ته تونویوال انویوال هغه اصحاب

 استقالل او کیتفک قواو ونوګ ېدر د سطح په دولت د ېک عتیشر ياسالم په ېچ وږېرس ته ېلیپا ېدغ ېک هولټ په
 د موضوع جوته خو ،و یشو تیرعا کیتفک دغه ېک زمانه په صحابو د داللتا او نشته ممانعت حیصر کوم ېک

 .يیایب مخ پر سم  سره احکامو له عتیشر ياسالم د ېدند ېخپل به ېقو ېونګ ېدر دغه ېچ ده دا وقواو ویېدر دغو
 
 :اصل (نظام يادار) تړښجو سازماني يادار دولت د -1

 :يېږک شلېو ولونوډ په دولتونو( فدرال) مرکبو د او دولتونو( ساده) بسیطو د خهړا دغه له دولتونه
 لکه ي،ېږک رهبري خهڅ اصل یو له مرکزیت دې چ ،يد عبارت خهڅ دولتونو هغو له :دولت( ساده) بسیط( ا

 بسیط د افغانستان شوي وضع که نظامونو اسيیس او اونوړپ لوېبالېب په ېچ ېک نویقوان اساسي ولوټ په ېچ افغانستان
ې د په حکمې مادړۍ لوم د قانون اساسي کال ل هـ ۱۳۴۲ دې چ هګرنڅ لکه ،ده ړېک پیروي خهڅ اصل له دولت

 د راز همدا (ید دولت لدونکيېب نه او يټمو وی خپلواک، ،يپاچاه مشروطه وی افغانستان) هد ېشو تصریح کيټ
 له نظام ېچ سره تفاوت دومره په البته ده ړیک انیب را حکم همدغه یکټ په یکټ هم قانون ياساس کال ل ـه ۱۳۸۲
 اسالمي یدونکېلېب نه او واحد، خپلواک، افغانستان ) :يکو حیتصر ېداس او یراغل ریتغ ته يجمهور نه ۍپاچاه

 (.ید دولت جمهوري
 او طیبس د سم سره احکامو له نویقوان اساسي د ېک غانستاناف په تړښجو او میتقس د واحدونو يادار د راز همدا
 حکم دې ماد( ۱۳۶ې )خپل د پرکيڅ اتم قانون اساسي د کال ل ـه ۱۳۸۲ ېچ ید يشو اریع ټبنس پر دولتونو ساده

: ديې شلېو ېداس ېادار افغانستان د یړک انیب حکم دغه یکټ په یکټ هم نویقوان اساسي ونییمخک ېچ ېکڅ تر په
 سم سره قانون له اساس پر واحدونو د ادارو محلي اوې ادار مرکزي د اداره جمهوریت اسالمي د غانستاناف د)

 محلي د. وي وزیر یوې ک سر پهې یوې هر دې چ ي،ېږک شلېو واحدونو اداري ینوځ پر اداره مرکزي. يېږتنظیم
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 743ص  6و ادلته ج  یوهبه، فقه االسالم یلید زح - 

3
 ث مرسل ده.یدغه حد یهقی، بی، طبرانیت احمد، ابو داود، ترمذیروا - 
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 اوې ولنیزټ ر،ېشم د نفوسو د تشکیالت اوې برخ ساحه، ر،ېشم ادارو مربوطه او والیتونو دی. د والیت واحدې ادار
 .(يېږتنظیمې الر له قانون د اساس پر موقعیت جغرافیایي اوې وضع اقتصادي

ې ک( کابل) نهېپالزم په وادېه دې چ واحدونو مرکزي په واحدونه اداري افغانستان دټ پربنس حکم دې مادې دغ د
ې ک سطحه په ناحیو دې ک ارونوښ په اوۍ ولسوال د ټیې ټتر والیت، دې چ واحدونو ییزوسیمه په او لري شتون
 پهې چ درلود، شتون واحدونو نوروې ک تشکیالتو اداري پخوانیو په افغانستان د هم هڅ که. يېږک شلېو دي،

 لهې چ نوم په واحدونو دۍ ولسوالې لوی دې یې ک قانون په تشکیالتو اساسي د دولت د او قوانینو اساسي اندینیوړو
ې الندۍ ولسوال ترې چ نوم په واحدونو دۍ دارعالقه د هګهمدارن او وی لو خهۍ څولسوال له او کوچني خهڅ والیت

 .لري نه شتونې ک تشکیالتو اداري په افغانستان د مهال اوس واحدونه دوه دغهې چ و، موجود درلود، شتونې ی
 خپل د ایالت هر. یېږک تهځرامن شکل ایالتي پهې چ ،ید عبارت خهڅ دولت هغه له : دولت( فدرال) مرکب.  ۲

 پیروي خهڅ ستمونوېس دغو له وادونهېه...  او پاکستان هند، امریکا، دې چ ،یدی لرونک حکومت فدرال او يایالت
 ،یدړی ک ردې ی ستمېس دولت مرکب د اوی د دولت بسیط یو دولت افغانستان دې چ ،هړک ندهګرڅ موې اندړو. کوي
 د هګهمدارنی. دړی ک تصریح یکټ دغهې ماد( ۱۳۶ او ۱) قانون اساسي لکا ل ـه ۱۳۸۲ دې چ هګرنڅ لکه

 دې ک اصل په ونګډ کلتوري او ولنیزټ اقتصادي، د ېک ېماد( ۱۳۷) قانون اساسي یشو ادی پورته د افغانستان
 : لري صراحتې داس او دهړې ک تشویق اخیستنههډون خلکو

 ملي د او واليهښ او کولونديګړ د چارو يګفرهن او ولنیزوټ اقتصادي، د سره ساتلو په اصل د مرکزیت د حکومت)
 سم سره حکمونو له قانون د صالحیتونه الزم منظور، په اخیستوډې ونې زیات ال د خلکو دې کګ پرمخت په ژوند
 (.سپاري ته ادارو محلي

 
 :اصل وبیوجا او حقوق ياساس اتباعو د -2
 په يګړو ېولنټ د وڅ تر وي، درج سره صراحت په دیبا بیوجا او حقوق اساسي اتباعو د ېک ونیقوان اساسي په

 د حق، یزادا د حق، تیتابع د ېک حقوقو په لکه يش پوه ېباند وبیوجا او حقوق خپل ولډ انهښرو او واضح
 د ېچ حقوق نور ېداس او حق کولو شکنجه نه د حق، تیمصؤن د مسکن د حق، کار د حق، میتعل د حق، ژوندانه

 .وه یشو یګړانځ هړا په وبیوجا او حقوقو د( اتباعو) وګړو د فصل وی ېک نویقوان اساسي ولوټ افغانستان
 يعسکر د به،یوج ورکولو محصول او یېمال د لکه وي درج دیبا ېک نویقوان اساسي په بیوجا وګړو د راز همدا
 .بهیوج احترام او تیرعا انونق د به،یوج دفاع د وطن د به،یوج رولېت ېدور تیملکلف

 
 :هړه اپد انفاذ  د اساسي قانون  ېنه کولټپه  ريولدیل ېصر فقهاعم:  مطلب میود

 برخه دغه هپ ېچ ید یړک مطرح دلوريیل خپل هړا په انفاذ د قانون اساسي د ېک ولنوټ ياسالم په فقهاوو معاصرو
 :يیږانیب ېالند اتینظر او دلوريیل هغو د ېک

 معاصر د وڅ تر بولم نړیا مړک ذکر هړا په انفاذ د قانون اساسي د یدلوریل فقهاؤو معاصر د ېچ نه ېد هل ېمخک
 اسالمي په یاخل نهیسرچ نه منابعو له عتیشر ياسالم د ېچ ته منشورونو او کتابونه مدون رېڅ په قانون اساسي

 : مړوک اشاره ورته ېک  تمدن لرغوني
 
 :منشور ېمنور ېنیمد د -1

 د دولت او نظام ياسالم وی دیې  هلته او ولړوک هجرت ته ېنیمد نه ېمک له ملسو هيلع هللا ىلص محمد حضرت امبریپ رانګ ېچ کله
 .ودښېک ټبنس  تمدن ياسالم د ېک وڼپا په خیتار
 وی د ېچ ځمن تر ونګاستو د ېمنور ېنیدم د او وه ېستیاخ نهیسرچیې  نه ېوح ياله له ېچ سند مدون ینړلوم

 .شو نافذ ولهورک ادامه ته ژوندانه خپل ېالند چتر تر دولت ياسالم
 د احکام ېنځی وړوک کتنه يیږادی هم ېالند عنوان تر ثاقیم د ېنیمد د ېچ منشور ېمنور ېنیمد د ږمون ېرېچ هک

 .کوو دایپ ېورک احکام نونقا ياساس معاصر او ياوسن
 :يکو حیتصر يداس یېی متن ړیلوم ېچ ړیک ذکر ثاقیم دغه د ېک النبوي رةیس هب ریکث ابن
 هل ېچ کسان هغه او "ېنیمد" ثربی او شیقر د مسلمانانو مومنانو، د خوا هل يام ينب محمد د طرفه له کنهیل دغه) 

 ....(يږېک لګڼ ملت واحد وی ولټ دغه ي،ږېک ملحق ورته او کوي متابعت نه دغه
 رکنونو رونو دوو د ېچ وینیساک د دولت د ېک نویقوان اساسي یواوسن په ېچ ده یشو ملت د کرذ یوړلوم په
 د ثیمنح ذکر ملت واحد د يږېک لګڼ رکن دولت معاصر وی د هم(  يګړو)  نفوس ګنڅ تر(  قلمرو او تیحاکم)
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 ید دولت هیتجز قابل ریغ او واحد وی افغانستان ېچ یشو ذکر اد ېک نویقوان اساسي په افغانستان د لکه يږېک تبعه
 .يږېک اطالق افغان دیې  ته یګړو هر او
 لیوو ورته که قانون یکلیل او مدون ياساس ټبنس د دولت ياسالم يړلوم د ېک اساس په ثاقیم ېنیمد د ېدیپر بنا
 نهیرچس نه ينبو ثیحد او ناقر له شي لړېڅو او مطالعه متن یشو کلیل ولټ ېرېچ هک او يو هن به اشتباه يش

 .ده ثیحد ينبو حیصح منبع مهیدو عتیشر ياسالم د کیل دغه خپله هپ ای او ياخل
 ېچ دي شوي ذکر هودانوی او مسلمانانو له سره نومونه وګړو او واتباع وولټ د ېمنور ېنیمد د ېک ثاقیم دغه هپ
 .دي شوي لرېګان ملت وی د ثیمنح ولټ

 وی د ېښکر اساسي او دستور د ثیمنح سند ولنیزټ مدون نیاول نظره له نویمؤرخ د لحاظ يخیتار په ثاقیم دغه
 دولت د او يړورک ادامه ته ژوندانه ولنیزټ خپل هګنڅ يګړو هغه د ېک دولت ياسالم په ېچ يږېک لګڼ دولت
 .شي سمبال هګنڅ ېچار

 اساسي د سره ستلویاخ په نه نویسرچ يشرع له ېک احکامو يمتن په او سره الهام په نه ثاقیم ېنیمد د فقهاء معاصر
 .بولي نړیا لپاره سمبال د چارو د ۍدولتدار د ېک ولنوټ ياسالم په انفاذ قانون

 
 :کتابونه مستقل مدون ۍدولتدار د وخت پر خالفت د انویعباس د -2
 دغه هپ ،ددرلو تمدن او ایلرغونت خپله خالفت انویعباس د ېک خیتار لرغوني په اسالم د ېچ نشته شک ېک ېد په

 ولنهټ اسالمي ولهټ په نویمجتهد د ېحلق يدرس ،وه ېړک وده سبب په اجتهاد د نویمجتهد د ېفقه ياسالم ېک وخت
 کلیل و، یدلېرس ته اوج خپل ثقافت ياسالم شول، جادیا مذاهب ياسالم ېک زمانه دغه په راز همدا شول، جادیا ېک

 نام په سته یصحا د ېچ شول جمع ېک کتابونو وږشپ په ثیاحاد حیصح ملسو هيلع هللا ىلص میکر ينب د شول، چاپ کتابونه يشو
 (.يینسا ،يترمذ ماجه، ابن داوود، ابو المسلم، حیصح ،يالبخار حیصح) : له يد عبارت او يیږادی

 او بابونه يګړانځ هم هړا په ۍدولتول د اجتهادات نویمجتهد د ېک کتابونو ېفقه د او کتابونو ثویاحاد د دغو هپ ېچ
 .وه يشو درج فصلونه

 هغو د ټم ټک ېچ کلیول کتابونه يفقه هړا په استیس ۍاسالم او یدولتول د مستقل فقهاو ېنځی وروسته راز همدا
 ولډ ېالند په ته کتابونو نوځی ېجمل هغه له ده، ورته ېک ولنوټ ياسالم په ته قانون اساسي معاصر ياوسن د ابواب
 :کوم اشاره

 
 کتاب: ية د ابوالحسن ماوردینیات الدیة والوالیلسلطاناحکام ا -
 تر (ةینیالد اتیوالوال ةیالسلطان احکام) د کتاب مستقل نوم په 4يالماورد ابوالحسن د هیفق وی ېک ۍړېپ ق ـه ۵۰۰ په 

 هغه کتاب دغه و القضات يقاض ېک وخت يوروست په خالف د انویعباس د ېچ يماورد ،هړک فیتال ېالند عنوان
 وه هن کتاب مستقل هړا په استیس او ۍولدولت ياسالم د چا نه هغه له ېمخک وکیلو ېک عمر د واړپ يوروست خپل هپ
 دیلرشا هارون د ېالند عنوان تر کتاب الخراج د ردګشا هللا رحمهما فهیابوحن امام د وسفیابو امام چه رګا ،یکلیل

 کلیل اتویسلوک او اتویاخالق په میزع او فهیخل د ادترهیز کتاب هغه خو و یکلیل کتاب مستقل ېک زمانه په خالفت
 ياوسن لکه فصول او ابواب هغه د ټمګټ  وشي نظر ورته که و، یکلیل يماورد ېچ کتاب دغه خو وه، یشو

 :له يد عبارت ولفص او ابواب کتاب دغه د ېچ ده یشو بیترت قانون اساسي معاصر
 (قهیطر اکلوټ د میزع د) عقد امامت د:  باب ړیلوم
 (سپارل واک د ته هغو او تړښجو ېقو هیمجر او حکومت د) اکلټ رانویوز د:  باب میدو
 .ېک اتویوال په قهیطر اکلوټ د انویوال د:  باب مېیدر
 .قهیطر اکلوټ قومندانانو د کرښل د:  باب لورمڅ
 .کول يرهبر ګړېج او ېسول د:  باب مځپن

 .کول وتقضا:  باب مږشپ
 5(قضاء مظالمو د)  مظالم تیوال: باب  اوم

                                                           
4
کالو په عمر په کال  ۸۶او د  یدلیږیز ېار کښـ ق د عراق په بصره ه ۳۶۴ب الماوردي په کال یبن محمد بن حب یالحسن عل ینوم اب - 

 ېفات لري چیر تصنډیالقضات د عباسي خالفت و، هغه  یه او قاضیي امام، فقړوفات شوي، نومو ېار کښد هـ ق د عراق په بغدا ۴۵۰

 8ppt1/::ppep/mocam:t/at//:1567h ة ده.یف احکام السلطانیمشهور تصن
5
 ۳۸۹ة ص یالماوردي ابولحسن، االحکام السلطان - 
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 میتنظ ېهمداس ټم ټک لحاظه له شکل د ېچ لويیتشک اجزاء نویقوان اساسي معاصر ياوسن د ابواب ولټ يپورتن
 اساسي دیبا ېک ولنهټ ياسالم پهې اخیستن ګټې په نه ېفق ياسالم اسيیس د لحاظه له متن د راز همدا او دي شوي
 .يش وضع قانون

 

 بیانور 

 کتاب: ییعل ية ابوالحسن محمد بن ابیاحکام السلطان -
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