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

 مه برخهپنځ
 
 د کورني احکام: -1
 :یشو حکم ېداس هړا په(  لیفام)  کورني د ېک مادي ۵۴ قانون ياساس ل ـه ۱۳۸۲ د غانستاناف د 
 د ماشومانو او مور د هګتو ګړېانځ په او ۍکورن د دولت ده، ېپاملرن تر دولت او دي رکن اساسي ېولنټ د ۍکورن)

 .(سيین رونهیتدب الزم لپاره وړو هځمن له د رسومو رویمغا د سره احکامو له نید ليیڅسپ د اسالم د او ېروزن
 
 د قضاء احکام: -2
 متعددو د ېالند عنوان تر قضاء د فصل وی ولډ يګړانځ په ونیقوان اساسي ولټ افغانستان د ېک برخه په قضاء د

 ېک صورت هپ یدعو د حق خلکو د الت،یتشک محاکمو د رکن، مستقل وی قوه هیقضا لکه احکام يیقضا سره مادو
 د هم باند دولت ېچ يش یکوال خلک يو ړیک یریت حقوقو په خکلو د ېرېچ هک دولت یحت مراجعه، محاکموته

 د ېک نویقوان اساسي په افغانستان د موارد ولټ دغه ،يړک اقامه ېک محکمه یدعو جبران د ېخسار د او حق
 .ید یشو ذکر بنا پر احکامو د عتیشر ياسالم
 حکم د یماد ۱۳۰د کال ل ـه ۱۳۸۲ د او ټبنس پر یماد ۱۰۲ د قانون اساسي کال ل ـه ۱۳۴۳ د محاکم راز همدا

 په که يړوک مراجعه ته احکامو قانون اساسي د ېک اووړپ يړلوم په ېک وړکېپر پخپلو وڅ تر يد مکلف ټبنس پر
 حکم هم ېک هغو په که يړوک مراجعه ته نویقوان يفرع نور د ایب وړک هن دایپ لپاره وړکېپر د حکم ېک قانون اساسي

 .شي نیتام وجه نهیبهتر په عدالت وڅ تر يړوک مراجعه ته فقه يحنف د ایب نو وړک هن دایپ لپارهړې کېپر د
 ته فقه ایوګ ېچ يش ونه برداشت ېداس نه ېماد ېشو ذکر پورته نویقوان اساسي د ېچ شو متوجه دیبا ته کيټ یوه

 مهیېدر ېک مراجعه په او منبع اوله ېک افغانستان په منبع نیقوان د ثیمنح فقه بلکه ده ېک مرحله مهیېدر په مراجعه
 ياسالم د مخالف قانون څېه ېک افغانستان په ېچ يکو حیتصر ماده (۳)نقانو یاساس د افغانستان د یعنی ده، منبع
 په منبع نویقوان ورن او قانون اساسي ېچ ده جوته خبر دا نو یدلېک وضع يش هن احکامو او معتقداتو د عتیشر

 د موضوع مهیدو او ده ېشو نیتدو ېک نویقوان په فقه ياسالم ېچ ده فقه ياسالم او عتیشر ياسالم ېک افغانستان
 ته ېمنبع اصل دیبا رتهېب نو ړک هن دایپ حکم کوم ېک نویقوان په يقاض کله ېچ ېداس هغه ده ېمراجع د يقاض

 ېفقه يحنف د يګړو اکثر افغانستان د ېچ یول ته یفقه یحنف تنها هم ېک فقه په او ده فقه هغه ېچ ړیوک مراجعه
 په قانون یاساس کال ۱۳۸۲ د صرف یوش یویمخن زمیانارش او تورم يیقضا د دیبا سره نیتع دغه هپ او يد رویپ

 د خوا هړدوا او درلود نه وجود ېک انونې هک وه ړیورک حق دا هم ته پیروانو مذهب عیتش اهل د ېک ېماد ۱۳۱
 .يړوک هړکېپر محکمه د ټبنس پر فقه ياسالم عیتش اهل د نو و روانیپ مذهب عیتش اهل د دعوا

 
 احکام: انوګجرمونو او سزاد  -3
 مجر د ېک مادو په نویقوان اساسي د افغانستان د ولډ يکل په احکام عتیشر ياسالم د هړا په انوګ سزا او مونوجر د

  :ده ېشو ذکر ولډ ېالند په قاعده تیقانون د سزا او
 :ل ـه ۱۳۰۲ کال نظامنامه اساسي ماده، لسمه

 يشرع د حکمه له یب وکڅېه ،ید یشو ساتل ېنځ ېمداخل او خلل قسمه هر له ړیس هر د یزادا او یواک پلخ)
 .(يږیک ورکوله جزا نه او يږېک فیتوق نه خهڅ نظامو يقانون او
 :ل ـه۱۳۴۳ کال انونق اساسي ماده، شمهیوږشپ
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 ید ېودلښ قانون ېچ نه وګړېښ يعموم او ۍزداا له نورو د ېب حق دا ،ید حق یړکرو یخدا انسان د یزاد)
 لګڼ نه جرم هړک څېه .ېقبلو نه لتونېب او ید امن په نه ېبلوس د کرامت او یزادا انسان د ،يلر نه ېپول ېنور

 چاېه ،يو یشو نافذ ېمخک نه کولو له کار ېدغ د ېچ يش بللو جرم موجب په قانون ېداس وی ېچ هله رګم يږېک
 حکم پس نه ېمحاکم يحضور او کارهښ د ېپر ېمحکم ېواکمن وی ېچ هله رګم یدېک ورکول يش نه سزا ته

 له کار يتهمت دغه د ېچ سم سره حکمه د قانون هغه د رګم یدېک کولرو يش نه جزا ته چاېه ،يو ړیک صادر
 فیتوق وکڅېه ،يش نه یدلېک ولین ای یدلېک بیتعق حکمه له قانون د ېب وکڅېه ،يو یوش نافذ ېومړ نه کولو

 .سم سره حکمونو د قانون د او حکم د ېمحکم ېواکمن د رګم يش هن یدلېک
 يش نه هیعل محکوم هړکېپر يقطع په خوا له ېمحکم د تورن ېچ ېپور وڅ ،ید حالت ياصل خالصون ېړغا د
 نه چاته بل ورکول سزا او فیتوق ول،ین ب،یتعق تورن د ید یش يانځ خپل چا هر د جرم ،يږېک لګڼ ناهګېیب

 ....( ځیږېور
 :ل ـه ۱۳۸۲ کال قانون اساسي ماده، شتمهیو اوه
 د وکڅېه وي، یشو نافذ دمخه ارتکاب تر جرم د ېچ ېمخ له قانون هغه د خو يږېک لګڼ نه جرم عمل وی څېه) 

 با د رګم یداېک ورکول شي هن سزا ته چاېه شي، نه یدایفیتوق ای او یداېک ولین ،یدایبیتعق پرته حکمونه له قانون
 (وي یشو نافذ ېمخک ارتکابه تر فعل ړو اتهام د ېچ سم سره احکامو له قانون هغه د او حکم په ېمحکم تهیصالح

 ده ېشو درج ېک نویقوان ياساس په ۍړن ېولټ د ېبلک نه ېک نویقوان اساسي په افغانستان د تنها قاعده دغه همداراز
 ده ېشو ثابته ټبنس پر نصوصو يشرع د ېک عتیشر ياسالم په قاعده سزا او جرم د دغه ېچ ېک حال ېداس په

 وي هن رسول ږمون ېچ وڅ تر 1 ((َرُسوالً  نَْبعَثَ  َحتَّى ُمعَِذِّبِینَ  ُكنَّا َوَما))يیفرما یتعال وا کتبار هللا ېچ هګرنڅ لکه
 .ورکوو نه سزا ته چاېه یلږېل

 يو هن پیغمبر ېچ مو هغو تر وورکو نه سزا چاته ږمون وڅ تر ېچ يد يلیفرما ېک ناقر په یتعال او تبارک هللا
 يقانون وڅ تر ېچ يږېک جوته نه نص يشرع دغه له ړیک انیب يو هن ته امت حکم هللا د هغه او یلږېرال ورته
 .ده نهړک عادالنه نا ورکول سزا شو لګڼ یو هن جرم ېک قانون په عمالا هغه او وي هن یشو ابالغ

 داخله ېک ۍړن يغرب په ته نویقوان او حقوقو موضوعه ېک ۍړېپ زهیدږېز ۱۸ په قاعده ېشو ذکر ټبنس دغه هپ
 هلړک درج کهځ ېک حقوقو موضوعه په قاعده دغه نامه په (ایکاریب سازار) د حقوقپوه حقوقو موضوعه د وی هشو
 ېک حال ېداس هپ يړک قانون په منحصر و موجود ېک حقوقو په جزاء د ولډ مطلق په ېچ واکونه دولتونو د ېچ
 د حکم او قاعده دغه ېک ۍړېیپ زهیدږېیز (۶۰۰) په سره بعثت په ملسو هيلع هللا ىلص اکرم رسول حضرت د عتیشر ياسالم ېچ

 دغه ېک فقه ياسالم په ېچ ده یشو نازل واخ هل یتعال و تبارک هللا د ېک( میقرانکر)  نهیسرچ ۍنړلوم په اسالم
 مجازات ناهګېب خلک ېچ لپاره ېد د راتیتعز یحت ينویمع سره ریتعز او تید قصاص، حدود، په مجازات قاعده

 .يخل هوان دهیفا غلطه نه واک خپل له يقاض وڅ تر ،ید یشو نیمع ېک نویقوان يیجزا معاصرو په يش هن
 
 نظام احکام: ياسید دولت د س -4
 ید یشو نیتع سره الهام په نه عتیشر ياسالم له ېک نویقوان اساسي یرېډ افغانستان د هم نظام ياسیس دولت د

 اساسي کال ۱۳۰۲ د ېچ هګرنڅ لکه يړوک قیتطب عتیشر ياسالم د وڅ تر ړیک مکلف یې پاچا او میزع
 د نیمب نید د یساتونک او خدمتونو حضرتیاعل د ذات) : ده ړیک مکلف ېداس شاه ېک ماده مهځپن په ېنظامنام
 .(ید افغانستان د تیرع او تبعه يتمام د پادشاه او ولواکټ اسالم،

 :ید یشو ذکر ېداس ېک اصولنامه اساسي کال ۱۳۱۰ د راز همدا
 د مشرانو او النویوک ولوټ د مخ پر افغانانو د يپادشاه مستقل د تخت پر نستوښیک د وقت په ده يونیهما ذات) ... 
 سره مملکت د ياساس اصول ېد له او ملسو هيلع هللا ىلص ينبو فیشر شرع د حکمونو به يمفت له سم چه ید یسو دار ذمه ملت

 ....(يکو حکمو د يپادشاه خپل د اجرا به
 : کوي حکم ېداس هړا په تیمکلف د پادشاه د قانون اساسي کال ۱۳۰۴۳ د ماده اومه

 د ،یساتونک تیتمام د یمیس د او ۍخپلواک د افغانستان د ساتنوال، اساسونو د نید یلیڅسپ د ياسالم د پاچاه) 
 (ید مرکز یوالی یمل د او یساتندو قانون اساسي

 مانیزع او پاچاهان افغانستان د کلونو ۱۳۸۲ – ۱۳۴۳ – ۱۳۱۰ – ۱۳۰۲ د خصوصاْ  نویقوان اساسي افغانستان د
 ید تونهیواقع خیتار د بحث هغه کهځ ده هن نوړک په هغو د هدف ږزمون خو و، لڼک مکلف ونوړک په ته نید اسالم د
 ياسالم د نیقوان ياساس افغانستان د بحث ږزمون يږېک ارزول خوا هل نویمورخ د ېک کتابونو خویتار په ېچ

                                                           
1
 ت.یآ ۱۵اسراء سورت،  - 
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 په استیس د نیقوان ياساس افغانستان د ېچ ده جوته دا مادو ینوځ ړیشو ذکر پورته له ېچ ده، ېک ورځان په احکامو
 .و ړیک مکلف ته احکامو قیتطب د عتیشر د میزع نافغانستا د ېک برخه

 
 :احکام تعامل د سره دولتونو نورو له -5
 وایي هړا په هغه د ېک کتاب خپله په زرکلي ېچ و خهڅ عالمانو له پوهنتون والړین االزهر د ېچ زهره ابو خیش

 ابو خیش ید یشو وفات ېک ق ـه ۱۳۹۴ کال په او و، عالم یلو ولوټ تر عتیشر مياسال د وخت خپل د ېچ هغه
 او اصل ېچ دي کليیل ېک (ېک اسالم په تعلقات ځمن تر دولتونو د)  االسالم في ةیالدول العالقات کتاب پلخ په زهر

 .ید نظر ووفقها وتیاکثر د دا او ده، سوله کوړیا د ځترمن مسلمانانو ریغ او مسلمانانو د اساس
 استاد يځپوهن د ېفقه د او رییس يځپوهن د شرعیاتو د ېک پوهنتون په دمشق د ېچ الزهیلي وهبه رټاکډ  راز همدا
 اسالم په ېچ یکلیل( ېک اسالم په تعلقات ځمن تر دولتونو د)  االسالم في ةیالدول العالقات  د ېک کتاب خپل په دى

  2  .یشو يو هن ېورباند دیبر ېچ وڅتر ده، سوله هښری یکوړا یوالوړن د ېک
 .ده یشو نیتع اعمالو بالمثل په ېک نویقوان اساسي په افغانستان د مه تعامالت کیپلوماتید او اسيیس دولت د

  اصل دوم د ېاصولنام سياسا کال ل ـه ۱۳۱۰ د ،ېک 3ماده اومه ېمنظامنا اساسي ل ـه ۱۳۰۲ د ېچ هګرنڅ لکه
 ،فقره لمسه او نهمه ،مهیدو په واکونه پادشاه د قانون ياساس کال ل هـ ۱۳۴۳ د ،4ېک لیتعد ېیمیضم ۍړلوم په

 او سوله په فهوا او اقیس استیس حقوقو اساسي د افغانستان د ېک نویقوان اساسي ویورست په راز همدا ېک ماده نهمه
 نیب په افغانستان وډیاونګ اهله نا او واکونهځزبر والړین ېک عمل په متاسفانه خو و ړوال ثبات په ۍړن او منطقه د

 د ېچ ېک حال ېداس هپ ده یولځرګ دانیم ګجن د اوسه تر نه کال ۱۳۵۷ له وروسته ېک وګړج يرقابت یالملل
 او طرفيېب د ید یشو منعکس داللتا او صراحتا ېک نویقوان اساسي په ېچ هدف وښکر ياسیس اساسي د افغانستان

 د ېک استونویس والړین مخو دوه منافقانه به ږغ دغه ېچ ده، یړک وچتا ږغ مایدا منطقه په استیس زیا سوله
 .ده یشو واقع تاوان او ضرر په افغانستان د ېنړک وادونوېه ولېکښ د ېک مسله په افغانستان

 
 :احکام ياقتصاد -6
 د او دي يړک انیب احکام خپل ېک پرخه په اقتصاد د نویقوان اساسي وپخوانی یرېډ افغانستان د ېک مجموع په

 فرعي لپاره ېود ياقتصاد د سره الهام په نه قانون اساسي او عتیشر ياسالم له رهلپا ېود د اقتصاد د افغانستان
 ېجیبود يعموم د افغانستان د نیقوان مختلف اتویمال او محصوالت د قانون احتکار منع د لکه يد يړک وضع نیقوان

 .لپاره لیتمو د
 :ذکروم ېالند ېک برخه ياقتصاد هپ ېماد ېنځی( نظامنامه اساسي)  قانون یاساس ړیلوم د ولډ په ګېلېب د

 هګرن هر کرنه او تښک کار، کسب، ري،ګسودا د پاره د سره نظامنامو له سم افغانستان د یدونکېاوس): ماده دولسمه
 (.شي یکول شرکت
 استعداد د اندازه په خهڅ افغانستان د تابعانو له هغو د نظاماتو د قرار په محصوالت او یېمال ېمقرر): ماده اتلسمه

 (.ږیېک اخستل او ودلیښا ،یدو د ۍودان او
 .(يږېک خستها سره خپل قانون خاص له سم دولت د محصولونه ولټ): ماده وسمهځپن اته
 دستور و اساس په بودجه دا او يړیږجو بودجه وهی دولت د څخر او دخل د پاره له کال هر): ماده وسمهځپن نه

 رسول څخر په او خسته،ا یمخ له ید د ونهڅخر او دخلونه ولټ دولت د وڅخر او دخلو د پاره له يو العمل
 .(يږېک

 حیصح څخر او دخل د به حساب يقطع وی کال د دلویتمام او ېبودج ساالنه د دلوېک يجار له پس): ماده تمهیشپ
 .(يکو کارهښ کال رېت ید د انداره

 د ېنظامنام له سم ایتښر به دولت د ونهڅخر او دخلونه ایآ چه ېخبر ېد د" غور و قیتحق د لپاره): ماده تمهیوشپی
 (سته نظامنامه خاصه پاره د سنجش وانید يړیږجو سنجش د دفتر وی "کنه؟ او ید یشو سره ېبودج

 شوي نافذ(  نیقوان) ېنظامنام يفرع مدون ېک افغانستان په لپاره لځ ړیلوم د ټبنس پر مادو شوي ذکر پورته د
 قیتشو د عویصنا يدولت افغانستان د نظامنامه، جهیبود يعموم د منامه،نظا هیتجار تقاوي)  ېجمل هغه له ېچ

                                                           
2

 ط دارالفکر عرب. 50ة في االسالم  ص یولد/  ابو زهره محمد العالقات ال 11ص  یة في االسالمیوهبه، العالقات الدول یلید زح
3
 ـ له ۱۳۰۲ولو عهد نامو ...( اومه ماده اساسي نظامنامه کال ټل د ړاو سوله کول عقد وت ګکر د افغانستان جنښول لټ) ... د  - 

4
مه یدو ۱۳۱۰اصولنامه کال  یي( اساسیږک ګول تډمعاملي په  ید خارجه سفارت خانو د مقاوالتو ته د متقابل ې) ... په افغانستان ک - 

 ـ ل.ه ۱۳۱۷ل کال یاصل تعد
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 5تر 4 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
 
 
 
 

 د نظامنامه نظامنامه، هیتصف يمحاسبو د اجراآتو هیماض د نظامنامه، ستلویاخ د رسومو د مرکګ د نظامنامه،
 ( نظامنامه الوڅخر د امالکو يسرکار د ،ېللم د زراعت

 ېک وخت هغه په ېنیسرچ او  ېاخیستن هګټ په نه احکامو له عتیشر ياسالم له اسناد ينیتقن شوي ذکر پورته دغه
 .وي شوي وضع لپاره ېود د اقتصاد د افغانستان د برخه يتجارت او ياقتصاد په

 توپیر نه موضوعاتو نورو له ېوجه له اتویخصوص د موضوعات او معامالت يتجارت ېچ لپاره ېد د راز همدا
 معامالتو يتجارت د نظامنامه محاکمو هیشرع د )د لپاره محاکمو هیشرع يتتجار د قانون يشکل لځ يړلوم په لري،

 هړکېپر ولډ عادالنه او هښ په ېک صورت په یدعو او نزاع د معامالت يتجارت وڅ تر شوله هنافذ( ېک برخه په
 .يړکو
 سم سره صولوا ياسالم د مطابق عصر د نه هغو له ېچ مقاصد عتیشر د ېک حقوقو ياسالم په ېچ بولم ړو ذکر د

 ېنیسرچ ياسالم دغه له ېک اسنادو ينیتقن نورو او ېک نویقوان اساسي خپل په افغانستان او شي، یداېک وضع نیقوان
 اساسي د ېک ورځان په هغو د ېچ مقاصد عتیشر ياسالم د وڅ تر بولم نهړیا ټبنس دغه هپ ده، ېړک استفاده نه

 :مړک ذکر يږېک دلیل تیمشروع انفاذ د قانون
 
 شریعت مقاصد: يد اسالم -

 د ته بشریت اوې ولنټ موخه شارع د ،ید حفاظت او ساتنه خهڅ موخو له شارع د مصلحتې ک شریعت اسالمي په
 :شيېو ونوولډ الندینیو وځپن په مقاصد شریعت د علماءې فق اصول دې چ ده، دفعه زیان د او راجلبولګټې 

 ساتنه؛ نفس د -1
 ساتنه؛ مال د -2
 ساتنه؛ نسب د -3
 ساتنه؛ عقل د -4
 .ساتنه نید د -5

 پر یا اوی رېت خهڅ هغو له دي، يړک وضعه قواعد لپارهې ساتن د یو هر دې ک مقاصدو یادو په شریعت اسالمي
 .يد يړک نیتع انيګسزا  ورته شریعت اسالميی رېت هغو

 پر هګهمدارن کوي، مجازاتې ی سره سزا په اوی د قاتلې ی مرتکب اوی لګڼ حرام شریعتی رېت نفس پر انسان د
 .يړ ګڼو سزا دې ی مرتکب اوی لګڼ جرم شرعیتی رېت دین
 یي نشه یا شرابو د لکه ي،ړ ګڼو سزا دې یی کاروونک او حرام کارول موادو او شیانو یې نشه د ريېت د عقل پر

 حرام موخه پهې ساتن د عقل د ي،ښپوې ی یا يړو هځمن له عقلې چ کارول سوچر مورفین، هیروئینو، لکه توکو
 .يګڼ

ې الر نامشروع له او يګڼ مشروع لپارهې ساتن د نسب د تداوم انسانیت دې الر له واده دې چ ،ید دین هغه اسالم
 د مرتکب عمل بد د زنا د ي،ګڼ عمل بد اوی کوونک نفیه عفت د او سبب خلط د نسبونو د او جرم زنا حرام، هغه
 .يړ ګڼو سزا

 مال دې الر نامشروع له لي،ګڼ مشروع شریعتې الر له اسبابو د کولو ترالسه د ملکیت مجاز د کول ترالسه مال د
 او جرم خیانتې ک امانت په غصب، تصاحب، مالونو عامه د پرته حقه له رشوت، غال، ي،ګڼ حرم کول ترالسه
 .يړ ګڼو سزا دې ی مرتکب

 قانون هغه په ېچ ولري وجود قانون اساسي کچه په وادېه ياسالم وی د ېچ ده نړیا ټبنس پر قاصدوم پورتني د
 .شي خوندي ورکي ولډ فرعي او کلي په مقاصد عتیشر ياسالم د ېک

 د لکه ده مصلحت ساتل هغو د او يږېک لګڼ حق(  اتباعو)  وګړو د او بهیوج دولت د حفظ مقصدونو وځپن دغو
( اتیح) ژوندانه د لکه يد شوي میتنظ ېک فصل يګړانځ وی په حقوق وګړو د ېچ ېک نویقوان ياساس افغانستان

  .حقوق نور ېداس ورته او حق سفر د حق، میتعل د حق، کار د حق، یزادا د حق،
 دغه هپ ونیقوان اساسي افغانستان د ېچ هګرنڅ لکه ده مصلحت نه مقصدونو وځپن لدغو کول لري ضرر راز همدا
 :يانویب ېداس احکام ولډ يکل په ېک مورد
 ياساس کال ل ـه ۱۳۸۲ د شتمهیو لورڅ ماده ، ل ــه ۱۳۴۳ د ماده شمتهیو ږشپ ، کال ل هـ ۱۳۰۲ د ماده لسمه

  :کوي حکم ېداس نیوانق
 انسان د راز همدا او ټبنس پر قانون د رګم یلر هن تیمحدود زاديګ دغه او يڼګ حق یطبع انسان د یزادا)

 .(يګڼ مصؤون نه تعرض له کرامت
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 د کهځ ده یشو وضع ټبنس پر حق یزادا د انسان د ېک نویقوان اساسي په افغانستان د قاعده يقانون ۍپورتن دغه
 دغه ،ید مصلحت کول دفع ضرر د نه حق دغه هل او ده مصلحت سره تیمحدود له قانون د حفظ یزادا انسان
 :ېچ قاعده دا لکه لري ارتباط لپاره تحفظ د حقوقو د وګړو د هم سره قواعدو قانون اساسي د نورو له قاعده

 ( وي یشو نافذ دمخه ارتکاب تر جرم د ېچ ېمخ له قانون دهغه خو يږېک لګڼ نه جرم عمل وی څېه)
 اساسي کال ل هـ ۱۳۴۳ د ماده شمتهیوږشپ په ،ېک نظامنامه یاساس د کال ل ـه ۱۳۰۲ د ماده لسمه په قاعده دغه 

 .ده یشو ذکر ېک اساسي کال ل ـه ۱۳۸۲ د ماده شتمهیاوو په او ېک قانون
 
 

 بیاور ن
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