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 ۲۴/۱۲/۲۰۲۲       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

 مه برخهاوو
 

 :: مقررېرېیمد
د طی مراحل په قانون کې داسې  مقرره د تقنیني اسنادو له ډلې څخه د قوانینو فرع ګڼل کېږي، چې د تقنیني اسنادو

 تعریف شوې ده:
د هغو الزامي حقوقي قواعدو ټولګه ده، چې د هېواد د سیاست د بنسټیزو کرښو د تطبیق، د قانون  د مقررې تعریف:

د احکامو د غوره تطبیق او د وزارتونو او دولتي ادارو د دندو د تنظیم په موخه د حکومت له خوا وضعه شوې 
 1وي.

هغو حقوقي قواعدو څخه جوړې دي، چې په اداري، مالي، قضایي او نورو برخو کې د الزامي ځانګړتیا  مقررې له
په خاطر وضعه کېږي، د مقررې اساس قانون ورکوي، یعنې د قانون فرع ده، کوم احکام چې په قانون کې په 

تفصیلي طریقې د وضعې په مجمل او کلي شکل وضعه شوي وي، نو د تطبیق لپاره د قانون د حکم د مسایلو او 
 خاطر مقررې وضعه کېږي.

مقرره چې د خپلې برخې د قانون فرعه ده، داسې تنظیمېږي، چې د قانون د کلي حکم د تطبیق په خاطر پوره 
( جز په ترڅ ۵( مادې د )۱۳فروعات او توضیحات برابروي، لکه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون د خپلې )

کارانو او مراجعینو سره دې نېک چلند وشي. دا چې د قانون دغه کلي حکم څرنګه تطبیق کې تصریح کوي: له هم
شي، نو هغې مقررې ته اړتیا لیدل کېږي، چې په دې اړه تفصیلي احکام توضیح کوي، په همدې خاطر د ملکي 

د سلوکي  خدمتونو د کارکوونکو د سلوک د طریقې مقرره وضعه شوې ده، چې په دغې مقرره کې د کارکوونکو
 )اخالقو( تفصیلي احکام توضیح او بحث پرې شوی دی.

یا د دیپلوماتیکو کارکوونکو د ټاکلو او ګومارلو په اړه چې یوه برخه یې د افغانستان په سیاسي نماینده ګیو کې له 
پربنسټ  پولو بهر د هېواد د سیاست د اساسي کرښو رانغاړونکې ده، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د روح

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د احکامو تر شرایطو او د دیپلوماتیکو کارکوونکو د ټاکلو په تړاو تر 
 ځانګړو شرایطو الندې د دیپلوماتیکو کارکوونکو مقرره وضعه شوې ده.

 :: اساسنامېڅلورم
د عامه سکتور د ټکي یادول په دې اساسنامه هغه تقنیني سند دی، چې په عامه سکتور او ادارو کې وضعه کېږي، 

موخه دي، کومې اساسنامې چې په خصوصي سکتور کې وضعه کېږي، لکه خصوصي نادولتي سوداګریزو 
شرکتونو، ټولنیزو سازمانونو او سیاسي سازمانونو کې، هغه اساسنامې زموږ د بحث موضوع نه جوړوي، یوازې 

، چې د عامه سکتور لپاره وضعه کېږي، لکه د برېښنا شرکت هغه اساسنامې د تقنیني اسنادو په لېست کې درج دي
 اساسنامه، د حسابدارۍ د چارو د انستیتیوت اساسنامه.

 پر همدې بنسټ د تقنیني اسنادو د طی مراحل قانون اساسنامه داسې تعریفوي:
ارتونو، دولتي د هغو الزامي حقوقي قواعدو ټولګه ده، چې د علمي، څېړنیزو بنسټونو، وز د اساسنامې تعریف:

ادارو، دولتي او مختلطو تصدیو او شرکتونو د تشکیل، دندو او واکونو د اړوندو چارو د تنظیم په موخه د حکومت 
 له خوا وضعه شوې وي.

د پورتني تعریف پربنسټ اساسنامه د مقررې په ردیف کې ځای لري، اساسنامې د مقررو په څېر حکومت )کابینه( 
 خوا توشیح بیا په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته نافذېږي. تصویبوي او د ولسمشر له

                                                           
1
 ( فقره.۵( ماده )۳د تقنیني اسنادو د طی مراحل قانون، ) -  
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 :: د کابینې مصوبې چې تقنیني جنبه ولريپنځم
ځینې وخت د دولت کابینه چې له وزیرانو څخه جوړه شوې ده، داسې تصمیمونه نیسي، چې تقنیني حیثیت لري، د 

یمونه په متفرق شکل د تقنیني اسنادو په څېر د درجه بندۍ له نظره دغه ډول تقنیني سند د مقررې په څېر دی، تصم
کابینې په مصوباتو کې درج شوي او د ولسمشر له السلیک څخه وروسته د خپلو موضوعاتو په اړه د تقنیني سند 

 حیثیت ترالسه کوي.
 د تقنیني اسنادو طی مراحل -1

انفاذ پورې طی کوي، دا چې قانون  قوانین په ټولنو کې په خپل سر نه رامنځته کېږي؛ بلکې یو لړ پړاوونه تر خپل
د ټولنې د نظم لپاره یو معتبر تقنیني سند ګڼل کېږي، نو کوم پړاوونه چې طی کوي، د افغانستان د حقوقي سیستم له 

( فقرې د حکم په ترڅ کې داسې معرفي کېږي: طی ۱۴( مادې د )۳نظره  د تقنیني اسنادو د طی مراحل د قانون د )
مختصر   تائید، تصویب، توشېح او په رسمي جریده کې د تقنیني سند نشر دی. چې په الندي مراحل تسوید، تدقیق،

 ډول د هر تقنینی مرحلي  پړاونه عبارت دي له:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 په لغت کې د مخکې لیکلو )پیش نویس( په معنا کارول کېږي. تسوید:
 2دی.او په اصطالح کې د تقنیني سند د طرحې له لیکلو څخه عبارت 

 

 په لغت کې د ارزولو په معنا کارول کېږي. تدقیق:
د شکل او محتوا له نظره د تقنیني سند د ابتدایي طرحې د اصطالحاتو، کلمو، عبارتونو، جملو  او په اصطالح کې:

او احکامو له ارزونې او د اسالمي شریعت له احکامو سره د هغه له نه مخالفت او د افغانستان له اساسي قانون، 
نورو نافذو قوانینو، نړیوالو تړونونو او معاهدو او د ټولنې سالم عرف سره د هغه له سمون څخه له ډاډه کېدو 

 3عبارت دی.
 په لغت کې د سم ګڼلو په معنا کارول کېږي.: تائید

 له هغه تصمیم څخه عبارت دی، چې د احوالو له مخې د تقنیني سند د راتلونکي طی مراحل د او په اصطالح کې:
 4لزوم په اړه د قوانینو د کمېټې یا حکومت له خوا نیول کېږي.

 په لغت کې د تائیدولو او منلو په معنا کارول کېږي. تصویب: 
له هغه تصمیم څخه عبارت دی، چې د باصالحیته مرجع له خوا د تقنیني سند د طرحې د تائید  :او په اصطالح کې

 5یا رد په اړه نیول کېږي.
دغه مرحله کې توپیر شته پخواني ډېری اساسي قوانین په افغانستان کې د  نورو قوانین ترمنځ په د اساسي قانون او

 خوا تصویبږي. خوا تصویبږي او نور فرعي قوانین د شورا له لویه جرګې له
 په لغت کې د منلو وړ ګرځېدو، السلیکولو په معنا کارول کېږي. توشېح:

                                                           
2
 ( فقره.۱۵( ماده )۳سنادو د طی مراحل قانون، )د تقنیني ا -  

3
 ( فقره.۱۶( ماده )۳د تقنیني اسنادو د طی مراحل قانون ) -  

4
 ( فقره.۱۷( ماده )۳پورتنۍ مرجع، ) -  

5
 ( فقره.۱۸( ماده )۳)پورتنښ -  

 د قانون طی مراحل

 انفاذ

په  :مهلت
ځینو قوانینو 
 کې شرط دی

 نشر

 توشېح

 تصویب

 تائید

 تدقیق

 تسوید
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ولسمشر له سم ګڼلو )السلیک( څخه عبارت دی، چې د قانون د انفاذ په د فرمان په ذریعه د  :او په اصطالح کې
 6موخه تقنیني فرمان او تعدیل، ایزاد، حذف، الغا، تعلیق او ضمیمه په کې صادر شوي وي.

 په لغت کې د خپرولو، تیتولو، اشاعه کولو او چاپولو په معنا کارول کېږي. نشر:
کو د خبرتیا په خاطر د تقنیني سند له چاپ او د هغه له خپرولو څخه په رسمي جریده کې د خل :او په اصطالح کې

 عبارت دی.
د تقنیني سند په خپرولو کې موخه د دغې قاعدې )د قانون له احکامو څخه ناخبري عذر نه ګڼل کېږي( تطبیق دی، 

کړي او د دولت مکلف دی، چې په لومړي قدم کې هغه قوانین چې وضعه کوي یې، په رسمي جریده کې خپاره 
 رسنیو له الرې یې نورو ته ورسوي، ترڅو یاده قاعده د عذر په توګه ونه ګڼل شي.

 په لغت کې د فرمان او الرښوونې د اجراکولو په معنا کارول کېږي. انفاذ:
 او په اصطالح کې د تقنیني سند د احکامو له الزم االجرا کېدو څخه عبارت دی.

 نډولو په معنا کارول کېږي.په لغت کې د وخت ورکولو او ځ مهلت:
د تقنیني سند د تطبیق په خاطر د هغه د انفاذ لپاره د ټاکلي وخت له مهلت ورکولو څخه عبارت  :او په اصطالح کې

 دی.
دغه پړاو په ټولو تقنیني اسنادو کې شرط نه ګڼل کېږي، په ځینو جزایي قوانینو کې رعایت کېږي، دلیل یې دا دی، 

کې د قانون له خطاب څخه لومړی خبر شي، لکه څرنګه چې د جزا کوډ او د جزایي چې خلک په جرمي کړنو 
 اجراأتو قانون له دغې قاعدې څخه پیروي کړې ده.

 

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

کال اساسي نظامنامه چې  ۱۳۰۲ساسي قوانین لکه  دې کبله ذکروم چې دا ثابته شي د افغانستان ډېری ا دغه بحث له
کال اساسي قانون چې د معاصر اساسي حقوقو  ۱۳۴۳د افغانستان د اساسي حقوقو بنسټې ایښې ده او د افغانستان د 

کال اساسي قانون چې په استثنا د شاه د فصل ډېری احکامي له  ۱۳۸۲تجددیې په افغانستان کې رامنځته کړلو او د 
اساسي قانون نه په متابعت ذکر شوی وه په دغو دریو اساسي قوانینو کې د هغو ځیني مادې د اسالمي کال  ۱۳۴۳

 شریعت له احکامو سره په دغه بحث کې تاصیلوم.
البته د یادوني وړ بولم چې ځینې مادې د قوانینو په افغانستان کې نېغه په نېغه ) په مستقیم ډول( له قران او سنت نه 

 ځینې مادې د فقهي قواعد پر بنسټ د مجتهدینو د استنباط پر بنسټ په قوانینو کې تصریح شوي دي.تاصیل شوي او 
لومړی باید یاده کړم چې د تاصیل هدف په مدونو قوانینو کې څه ده؟ د دغه سوال ځواب داد ده چې تاصیل مفهوم 

دغه بنسټ الندې ځیني  ول دی، پهاو هدف د قانونی مادی اصل د اسالمي شریعت په سرچینو کې پیدا کول او ذکر
 د اساسي قانون احکام د اسالمي شریعت له احکامو سره په تاصیل ذکروم:

 لومړی مطلب: د مدونو قوانینو سرچینی تاصیل:
د مدنو قوانینو  هـ ل ۱۳۸۲یمه ماده  اساسی قانون  کال ېدر اوـ ل ه ۱۳۴۳څلور شپیتمه ماده اساسي قانون کال 

 ن کې داسې تصریح کوي:سرچینه په افغانستا
 (شي کوالی چې د اسالم د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي په افغانستان کې هېڅ قانون نه)

 ې مادې د اسالمي شرعیت له لومړنې سرچینه تاصیل شوی ده هللا تبارک و تعالی فرمایي:پورتن دغه
 (( ِ  ي د هللا ده.یوازینی حکم فرمای 7((إِِن اْلُحْكُم إاِلا لِِلا

 همدا راز په افغانستان کې د تقنین مدون کېدو نه مخکې فقهي معتبرې فتاواوې د حکومتوالۍ په برخه کې د ګټې
اخیستنې وړ وي، له څرنګه چې د تاریخ په پاڼو د احمد شاه بابا په وخت کې ذکر شوی ده چې په هغه زمانه کې یو 

ي ) در مکنون ( تر عنوان الندې تدوین شوی وه، چې وروسته له معتبر د حنفي فقهې فتاوا د فتاوای احمد شاه
ې د مدونو قوانین لړۍ شروع شوه چې قوانین د حنفي فقهي له معتبرو ـ ل کال که ۱۳۰۲مدون کېدو د تقنین نه په 

فتاواو نه په تقنیني اسنادو کې ترتیب او تنظیم شوي، چې کوالی شو د تمسک القضات امانیه او نور پنځوس 
ه پورې د افغانستان مدون تقنین له ـ ل کاله ۱۳۵۵امنامو یادونه وکړو چې په بېالبېلو برخو کې نافذې شولې، تر نظ

دغه کال نه د افغانستان تقنیني اسنادو له نورو فقهي  یوو فقهي مکتب )حنفي فقه( نه پیروي کوله خو وروسته له
 ې د افغانستان مدنی قانونې یوه بېلګه بلل کېږي.اخیستنې سره قوانین تنظیم کړل چ مکتبونو نه هم په ګټې

                                                           
6
 ( فقره.۱۹( ماده )۳پورتنۍ مرجع، ) -  

7
 آیت. ۴۰سوره یوسف/  - 
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 9تر 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، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه
 
 
 
 

په لنډه توګه باید ذکر شي چې د افغانستان حقوقي سېستم د اسالم سپېڅلي دین حقوقي سېستم ده له همدې کبله د 
 اسالمي دین د معتقداتو او احکامو مخالف قوانین د افغانستان په اساسې قوانینو کې مردود بلل شوي دي.

اساسي قوانینو پورتني حکم د صراحت پر بنسټ اصل او کلي قاعده ګڼل کېږي ځکه هېڅ ماده د د دوه ذکر شوي 
 شي کوالی. اساسي قانون او فرعي قوانینو د دغه اصل مخالفت نه

همدا راز د قوانینو د تفسیر په قواعدو کې د اصول فقه د قواعدو پر بنسټ چې پر معنا د لفظ داللت دی د واضح 
 ظاهر، نص، مفسر او په محکم سره بېلیږي.داللت قسم چې د 

په پورتنیو اقسامو کې د اساسي قانون درېیمه ماده د محکم نوع د قانونی تفسیر په قواعدو کې په الندې ډول کڼل 
 کېږي:

: له هغه لفظ څخه عبارت دی، چې صیغه یې د هغه پر معنا واضح داللت کوي، چې د تاویل، تخصیص او د محکم 
 8حتمال په کې نه شته.معنا د نسخې ا

 وانینو دغه ماده چې:د اساسي قد محکم د تعریف پر بنسټ 
 .(په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي کوالی چې د اسالم د سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي )

ې شته. نو هر د قانون دغه حکم محکم دی، ځکه نه د تاویل احتمال لري او نه هم د تخصیص او نسخې احتمال په ک
هغه قانون چې د اسالمي معتقداتو مخالف وضعه شي، که څه هم د هغه لپاره قانون جوړونکی د قانون په متن کې د 

مدون مشروعیت تاویل ورکړي، چې په دې دلیل فالنی قانون د اوسني عصر اړتیا ده، یا په بل عبارت د قانون د 
متن د تاویل په خاطر نړیوالو مراودو ته توضیح شي، چې دا ایجابوي، د  مادهد اساسي قانون ده نو دغه اړتیا  قانون

ترڅو د شریعت خالف دغسې قانون وضعه شي، یا دغسې نور تاویالت جایز نه دي او په دې برخه کې ناسم تفسیر 
په هېڅ  دغه قاعده چې د محکم اصل په توګه قاعده وضعه کړې ده، دغه مادهممنوع دی، ځکه د اساسي قانون 

د تاویل، تخصیص او نسخې احتمال نه لري، که چېرې د هغه مخالف هر قانون وضعه شي، مردود او د  ورتص
 لغوې وړ ګڼل کېږي. 

واضح الداللة ډولونو دغو  که چېرې د قانون په متن کې د ظاهر، نص، مفسر او محکم د قانون په تفسیر کې د 
دې توضیح سره چې په صولو کې یو پر بل ارجحیت لري، ترمنځ ټکر رامنځته شي، د قانون د متن د تفسیر په ا

د قانون د  (متن)هرکله د قانون په متن کې ظاهر او نص په خپل منځ کې په ټکر کې واقع شي، د قانون د نص 
ظاهر متن په نسبت ارجحیت او قوت لري، ځکه د قانون د نص د متن داللت د قانون د ظاهر د متن په نسبت ډېر 

کله چې د قانون د نص متن او د قانون د مفسر متن له یو بل سره په ټکر کې راشي، د قانون د واضح دی او هر
مفسر متن د قانون د نص پر متن ارجحیت او قوت لري او محکم په دغو ټولو باندې ارجحیت او قوت لري، دې 

معتقداتو په افغانستان دغه ماده چې هېڅ قانون مخالف د اسالمي شریعت او توضیح سره دا چې د اساسي قانون 
 دغې قانون لهد اساسي چېرې  که نو که د قانون د ظاهر، نص او مفسر متون دیمحکم  شي وضع کېدالي. کې نه

د اساسي قانون دغې مادې له متن سره په ټکر کې راشي، مردود او متروک دی، د لفظ د داللت په تفسیر کې 
 رجحیت ورکول کېږي.مادې ته د نورو ټولو تقنیني اسنادو په نسبت ا

په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي کوالی د پورتنیو توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان د اساسي قوانینو دا حکم چې: 
إِِن اْلُحْكُم )) دغه حکم په مستقیم ډول د هللا له حکم نه  چې د اسالم د سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي

 ِ نی حکم فرمایي د هللا ده. تاصیل شوی ده او همدا راز د قوانینو په حکمونو کې د اصول فقه د یوازی 9((إاِلا لِِلا
 قواعدو پر بنسټ محکم ده هر هغه حکم مخالف د دغه حکم مردود ده.

 دوم مطلب: د اتباعو د اساسي حقوقو تاصیل:
د هغه ذکر وشو، د  د وګړو ) اتباعو( اساسي حقوق د معاصر اساسي قوانینو یو خصوصیت ده چې مخکې

دغه برخه کې په ځانګړیو مادو او فصلونو کې احکام تنظیم او تصریح کړي دي  افغانستان ټولو اساسي قوانینو په
اخیستنې او سرچینې سره د افغانستان په اساسي قوانینو کې را منعکس  چې دغه حقوق له اسالمي شریعت نه په ګټې

کالونو به ـ ل ه ۱۳۸۲ – ۱۳۴۳ – ۱۳۰۲دریو اساسي قوانینو لکه د  دغه برخه کې ځینې مادې د شوي دي چې په
 له اسالمي شریعت سره د دغه بحث په ادامې سره مقارنه او تاصیل کړم:

 افغانستان د وګړو د برابرۍ ) مساواتو( حقوقو تاصیل: د -1
ه د قانون په مقابل کې د د افغانستان وګړي د افغانستان په اساسي قوانینو کې پرته له جنس، ټبر، دین او مذهب ن

 دغه برخه کې په الندې ډول اشاره کوم: مساوي حقوقو درلودونکې بلل شوی دي چې د اساسي قوانینو مادو ته په
 ـ ل:ه ۱۳۰۲اتمه ماده، اساسي نظامنامه کال 

                                                           
8
 مخ. ۱۶۵ج، ۱اصول سرخسي،  -  
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 9تر 5 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، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه
 
 
 
 

 .)ټول تابعان د افغانستان په مخ د غرا شریعت او نظامنو د دولت او په وظیفو د وطن کښې، یو رنګ دي(
 ـ ل:ه ۱۳۴۳پنځه ویشتمه ماده اساسي قانون کال 

 )د افغانستان ټول خلک بی له هیڅ قسم تبعیض او امتیازه د قانون په وړاندي یو شان حقونه او وظیفی لری(.
 ـ ل:ه ۱۳۸۲دوه ویشتمه ماده، اساسي قانون کال 

تان اتباع ښځی او نارینه د قانون په د اتباعو تر منځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی، د افغانس د افغانستان)
 وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري(.

 پورتني ذکر شوي د اساسي قوانینو مادې د اسالمي شریعت له لومړیو منابعو نه تاصیل او اخیستل شوی دی.
 دغه مورد کې فرمایي: هللا تبارک تعالی په

َ عَ یَا أَیَُّها النااُس إِناا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذَكَ )) ِ أَتْقَاُكْم إِنا َّللاا ِلیم  ٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقََبائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنا أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاا
 10((َخبِیر  

اې خلکو مونږ تاسو له یو نارینه او ښځینه پیدا کړي یاست، او تاسو مو ملت ملت، قبیله قبیله ګرځولی یاست تر څو 
ېزګاره کس ده، بې له تردیده چې هللا ډېر پوه او ېژني، ستاسو په منځ کې مکرم او ارجمند ستاسو پرهیپییو بل و

 باخبره ده.
په پورتنی آیت کې هللا تبارک و تعالی د تساوي اصل بیان کړي او فضیلت د یوې قبیلې پر بلې منتفی کړې ده چې د 

ت بیان کړي چې دغه تفریق د معرفت لپاره ده نه د برتري لپاره ولې عل شعبي او قبیلیې )لتعارفوا( په قید سره د هر
 په اسالم کې برتر په تقوا سره ده.

 نه حدیث هم روایت شوی ده چې هغه مبارک فرمایي:ملسو هيلع هللا ىلص همدا راز د دغه آیات مطابق د هللا رسول 
ٍ َعلَى َعرَ )) ٍ َواَل ِلعََجِمي  ٍ َعلَى أَْعَجِمي  ٍ َواَل ِِلَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إاِلا بِالتاْقَوىأاََل اَل فَْضَل ِلعََربِي   11((بِي 

پوه شئ چې فضیلت د عربي په عجمي او نه د عجمي په عربي او نه د سره په تور او نه د تور په سره شته مګر 
 په تقوا سره.

چې اسالم د وګړو د حقوقو په اړه تفاضل او  ښکاره او واضح ډول استنباط کېږينصوصو په  يله پورته شرع
برتري د امتیاز په ډول نه مني چې د افغانستان د اساسي قوانینو ذکر شوې مادې هم له همدغه شرعي اصولو نه 

 پیروي سره دغه احکام بیان کړي دي.
 د افغانستان د وګړو د ازادۍ او کرامت حق تاصیل: -2

یېی ذکر په  ته په کتو سره هغه د انسان تبعي حق بلل دي چې په الندې ډولد افغانستان اساسي قوانینو د ازادی حق 
 اساسي قوانینو کې شوی ده:

 ـ ل:ه ۱۳۰۲لسمه ماده، اساسي نظامنامه کال 
ساتل شوی ده، هېڅ څوک بی له حکمه د   )خپل واکي او ازادی د هر سړی له هر قسمه خلل او مداخلې ځینې

 بندی ګرت بلکلوقیف کېږي او نه جزا ورکوله کېږي، افغانستان کې اصول د شرعي او قانوني نظامو څخه نه ت
 ېڅ نارینه او ښځینه په قسم د بندی ګرت بل څوک خدمتګار او نوکر ساتلی نه شي(.موقوف او منع دی، هی

 ـ ل:ه ۱۳۴۳شپږویشتمه ماده، اساسی قانون کال 
ه ازادۍ او عمومي ښېګړونه چه قانون ښودلي دي د نورو ل )ازادی د انسان خدای ورکړی حق دی، دا حق بیې

 ېلتون نه قبلوي....(لري، د انسان ازادي او کرامت د بلوسې نه په امن دی او بی نورې پولې نه
 ـ ل:ه ۱۳۸۲څلور ویشتمه ماده، اساسي قانون کال 

ون له الرې تنظیمیږي )یزادي د انسان طبعي حق دی، دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قان
 حدود نه لري، د انسان ازادي او کرامت له تیري خوندي دی(.

 پورته ذکر شوې مادې د افغانستان د اساسي قوانینو د وګړو په دوو حقونو والړه دي:
دغه حق یو طبعی حق ګنل شوی ده، ولې چې انسان په فطري لحاظ ازادي خوښه وي او دغه حق  ا( د آزادۍ حق:

 ندي حق دی.د انسان ع
ده  ې د انسان لپاره ورکول شوې ده، اما دغه حق مطلق نهبرخو ک بېالبېلوزادی حق په اد په اسالمي شریعت کې 

چېرې د ازادۍ حق مطلق  بلکه محدود ده لکه څنګه چې قانون دغه حق په محدودیت د قانون وګړو ته ورکړی، که
 ه صدمه وهل کېږي. وي په ټولنه کې بې بندباري راځیی او د ټولنې نظم ت

په قران کې ډېر احکام د آزادۍ په اړه په بېالبېلو مواردو کې ذکر شوي دي چې د اساسي قانون پورتني مواد ورنه 
 ې نه یو څو د کتاب هللا احکامو ته اشاره کوم:تاصیلیږي له هغه جملي
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 آیت. ۱۳الحجرات سورت،  - 
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 9تر 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، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه
 
 
 
 

ا فِي اِْلَْرِض َحاَلاًل َطی ِبًا )) ((یَا أَیَُّها النااُس ُكلُوا ِمما َواَل تَتاِبعُوا ُخُطَواِت الشاْیَطاِن ۚ إِناهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِین 
12  

کوئ هغه ستاسو روښانه  څه چې په ځمکه کې حالل او پاک دي وخورئ او د شیطان نه پیروي مهخلکو هغه  ېا
 دښمن ده.

خو له هغه خوړلو نه یې منع پورته آیت د خوړو په اړه انسان د حاللو او پاکو خوړه په لپاره ازاد ګرڅولي دي 
کړي چې حرام او ناپاکه دي او د شیطان له پیروي نه یې هم انسان منع کړی ولې چې شیطان انسان په بدو کارونو 

 مصروفوي.
(( ِ ِ  فََمْن یَْكفُْر بِالطااُغوِت َویُْؤِمْن بِالِلا ْشُد ِمَن اْلغَي  یِن قَْد تَبَیاَن الرُّ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَى اَل اْنِفَصاَم اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ

ُ َسِمیع  َعِلیم ((  لََها َوَّللاا
ې روښانه شوي دهیکه څوک په طاغوت کافر د دین په قبولو کې اکراه نشته ولې چې درسته الر له منحرفې الري

وي، هللا چې  ېدل به نهې د هغه شکیوي او په خدای ایمان راوړي، هغه به په یو محکم دستګیر چنګ وهلی وي چ
 ېدونکی او پوه دی.ده اوری

پورتنی آیت حکم دا دی چې د غیر مسلمان لپاره اکراه په دین کې نشته خوښه یې چې هر دین خوښوي خو هللا ورته 
خابوي د حق ) اسالم ( او غیر حق ) کفر ( حقانیت روښانه کړی ده نو ځکه دی مخیر دی چې د حق )اسالم( الر انت

 او که د غیر حق )کفر( الر انتخابوي.
د عقیدې ازادي د انسان لپاره مخیره ده، البته د غیر مسلمان لپاره نه د مسلمان لپار ولې چې د مسلمان لپاره دا 

 ازادي نشته چې غیر له اسالم نه بل دین ته واوړي.
احکام په نصوصو سره بیان کړي دي که هغه  ېر وسېع دی د ژوندانه په بېالبېلو اړخونو اسالم خپلد ازادۍ حق ډی

 د شخصیه احوال په برخه کې وي لکه څنګه چې هللا تبارک و تعالی فرمایي:
 13((فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أاَلا تَْعِدلُوا فََواِحَدةً ))

شئ  چېرې ډاریدئ چې عدالت نه اح کړي نورې ښځې دوه او دری او څلور، کهستاسو لپاره ښه ده چې په نک
 کوالی بیا نو یوه ښځه په نکاح کړي.

دی چې د عدالت په صورت کې مسلمان تر څلورو ښځو اختیار لري، په یو وخت کې له  د پورته آیت حکم دا
یېي کړي او همدا راز د نه عدالت  نکاحڅلورو اضافه ورته اجاره نشته د مسلمان ازادي تر څلور ښخو ده چې په 

شي کوالی نو مسلمان ته له  په صورت کې او حتی د نه عدالت د ډار او خوف په صورت کې چې عدالت به ونه
 ده. یوې ښځې اضافه په نکاح جایزه نه

 اد دي.وي مخیر او آز داسې حال کې چې شرعي موانع موجود نه په نکاح کې مسلمان نارینه او مسلمانه ښځه په
نه داسې را  رضی هللا عنهله یوو اثر سره هم ثابت شوی ده، دغه اثر له عمر  رضی هللا عنههمدا راز د ازادۍ حق  د عمر 

 نقل شوی چې:
)) عمرو بن العاص رضی هللا عنه په مصر کې والي و، یو مصري قبطي یې وهلی و او دا خبر عمر رضی هللا 

رضي هللا عنه په عمرو بن العاص باندې د وهلو د قصاص حکم وکړ او یو  چې د مسلمانانو خلیفه و ورسېد، عمر
 داسې حال کې چې میندو یې ازاد زېږولي دي(( مشهوره خبره یې ورته وکړله:  له کله مو خلک غالمان کړي په

 د ذکر شوي مادو تاصیل د عمر رضي هللا عنه له پورته وینا هم استنباط کېدای شی.
ن اشرف مخلوقات، هللا خلق کړی او د هغه لپاره یې ټول کاینات د هغه په تسخیر کې انسا ب( د کرامت حق:

 راوستي دي د انسان په کرامت هرقسم تجاوز منع دي او د هغه کرامت په اسالم کې محترم شمېرل شوی ده. 
ْمنَا بَنِی آَدمَ )) هللا تبارک تعالی د انسان د کرامت په اړه فرمایي:  مونږ د آدم اوالد ته کرامت او لوړوالی  14((َولَقَْد َکرا

 ورکړی.
 د اساسي قوانینو د انسان د کرامت حکم له پورته ذکر شوی آیت نه تاصیل شوی ده.

 استوګنځي د محرمیت حق تاصیل:د  -3
د استوګني ځای او کورونه د افغانستان په ټولو اساسي قوانینو کې محرم او هر قسم تعرض نه مصؤون ګڼل شوي 

ته او  لت ته اجازه نشته د جرم په حالت کې پرته د استوګن له اجازې او یا واکداره محکمې د چا کوردي، حتی دو
 استوکنځي ته دننه او یا هغه تفتیش کړي، د افغانستان اساسي قوانین داسې تصریح کوي:

 :ـ له ۱۳۰۲شلمه ماده، اساسي نظامنامه کال 

                                                           
12

 آیت. 168بقره سورت،  - 
13

 آیت. ۳النساء سورت،  - 
14

 آیت. ۷۰اسراء سورت،  - 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه
 
 
 
 

ېڅوک د نستان، له هر رازه الس وهلو څخه سوکه ساتل دی، هی) کور او ځای د استوګنې، د ټولو  رعیتو د افغا
 سی ننوتای( پادشاه یا بل بې حکمه د نظامنامو د هیچا په کور بی اذنه د خاوند د کور نه

 ـ ل:ه ۱۳۴۳اته ویشمه ماده، اساسي قانون کال 
ې یا د یوې واکمنې محکمې ېدونکی د اجاز) د هرچا ټاټوبی د بلوسې نه په امن دی، هېڅوک حتی دولت هم د اوسی

له حکمه پرته او بې د هغو حاالتو اوالرو چارو نه چې په قانون کې څرګند ښودل شوي دي د چا ټاټوبي ته ننوتلی 
او هغه لتولی نه شي، د څرګند جرم په وخت کې مسؤل مامور یو چا ټاټوبی ته د هغه یا د محکمې له مخکنۍ 

هغه لټولی شي خو دغه مامور په دې مکلف دې چې د ور نندوتلو یا  خپل مسؤلیت ننوتی شي او اجازې څخه په
 لټولو نه په پس د قانون د خوا په ښودلی موده کې دننه د محکمې فیصله الس ته راوړې(

 ـ ل:ه ۱۳۸۲اته دیرشمه ماده، اساسي قانون کال 
استوګن له اجازې یا د  شي کوالی د ) د شخص استوګنځی له تیري څخه خوندي دی، هېڅوک د دولت په ګډون نه

واکمنې محکمې له قراره پرته او بې له هغو حاالتو او الرو چې په قانون کې ښوول شوي د چا کور ته ورننوزي 
یایئ وپلټي، د څرګند جرم په مورد کې مسؤل مامور کوالی شي د محکمې له مخکینۍ اجازې پرته د شخص کورته 

ف دئ کورته له ننوتو یا پلټنې وروسته، په هغه موده کې چې قانون ور ننوځي یا هغه وپلټې، نوموړی مامور مکل
 یې ټاکي د محکمې قرار تر السه کړي(

 تعالی د وینا د شرعي اصل پر بنسټ والړ دی، هللا تعالی فرمایي: تبارک او د هللا ېمادپورتنۍ  ېیاد
َحتی تَستَأنِسوا َو تُسل ُِموا َعلی أَهِلَها ذَِلُکم َخیر  لاُکم لَعَلاُکم تَذَکاُروَن()یَأَیَها الاِذیَن َءاَمنُوا ال تَدُخلُوا بُیُوتاً َغیَر بُیُوتِکم 

15 
اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، له خپلو کورونو څخه پرته د نورو کورونو ته مه ورننوځئ، تر هغو څو 

 .اید یادوونکي شئاجازه واخلئ او د هغه کور په وګړو سالم وکړئ، دا ستاسو لپاره غوره ده، ش
پورتنی مبارک ایت د شخص کور له تېري څخه مصؤن ګڼي، اساسي قانون د اسالمي شریعت د حکم په پیروۍ 

 څو د شخص کور تفتیش یا تالشي کړیږ تر هېچا ان دولت ته د دې حق نه دی ورکړی،
 نه یو اثر داسې روایت شوی ده: رضی هللا عنههمدا راز په دغه اړه له عمر 

 چې ې ګرځېدوشپد په مدینه منوره کې  رضي هللا عنهڅخه روایت دی چې عمر بن الخطاب  رضی هللا عنه ور الکنديد ث)) 
د دیوال له الرې کورته وردننه رضي هللا عنه عمر نو  چې سندرې وایي په یوه کور کې یې د یوه سړي غږ واورېد،

ویل: اې د خداى دښمنه، و ورتهرضي هللا عنه عمر و هم ورسرهه یې یوه ښځه ولیده او شراب رس سړي له هغهشو، او 
 وكړي، په داسې حال كې چې ته د هغه نافرماني كوي؟  تر یا تا دا فكر كړى و چې خداى به ستا سا

 رې وارې ا دو تن کړې ده په ما بیړه مه کوه که ما یو ځل د خدای نافرمانيهغه سړي ورته وویل اې امیرالمومنینه 
 ړي ده:ک نافرماني هللاد 

 کوي او تا تجسس وکړلو. تجسس مه(( َواَل تََجساُسوا)) هللا تبارک او تعالی فرمایي: 
ته د  ده چې تاسو د خلکو کور ښه کار نه(( َولَْیَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبُیُوَت ِمْن ُظُهوِرَها)) هللا تبارک او تعالی فرمایي:

 خوا پرته زما له اجازې داخل شوی یې. ه زما کورته د شا لهداسې حال کې چې ت خوا داخل شئ، په شا له
)یَأَیَها الاِذیَن َءاَمنُوا ال تَدُخلُوا بُیُوتاً َغیَر بُیُوتِکم َحتی تَستَأنِسوا َو تُسل ُِموا َعلی أَهِلَها ذَِلُکم هللا تبارک او تعالی فرمایي: 

َخیر  لاُکم لَعَلاُکم تَذَکاُروَن(
16 

چې ایمان مو راوړی ، له خپلو کورونو څخه پرته د نورو کورونو ته مه ورننوځئ، تر هغو څو اې هغو کسانو 
 .اجازه واخلئ او د هغه کور په وګړو سالم وکړئ، دا ستاسو لپاره غوره ده، شاید یادوونکي شئ

هغه ، ېماته بښنه وکړ ، که تهغواړمه بښنه ونورته وفرمایل: ایا ستا لپاره کومه ګټه شته که زه تا رضي هللا عنهعمر 
چېرې ته ماته بښنه وکړې زه به هېڅکله نور داسې کار ونه  سړي ورته وویل هو په هللا قسم یا امیر المومنینه که
 17کړم، د هغه بښنه یې وکړه او له کورنه یې ووت.((

 :تاصیل حق (تعلیمړو )د زدک -4
نارینه وي او که ښځینه یو اساسي حق ګڼل شوی ده  کړې او تعلیم  د افغانستان اساسي قوانینو کې د افغان وګړو زده

د افغانستان په لومړني اساسي قانون کې بیا تر وروستي اساسي قانون پوریېدغه حق  بې له محدودیته رسمیت 
 درلود چې الندې هغه مادو ته اشاره کېږي:

 ـ ل:ه ۱۳۰۲څورلسمه ماده، اساسي نظامنامه کال 

                                                           
15

 آیت. ۲۷سورت النور،  - 
 

 
17
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه
 
 
 
 

لکل ازاد او خالص دي، چې سم له نصابه سره د عمومي معارف هر یو له ) کار د تدریس او سبق ورکول، با
تابعانو د افغانستان څخه په قسم د عمومي او خصوصي، درس ویلی شي، مګر بېګانه خلق، په داخل د افغانستان 

 کې په خالصول د مکتبو سره اجازه نه لري، غیر له هغو ځینو چې لپاره د تعلیم نوکران شوي وي(
 ـ ل:ه۱۳۴۳رشمه ماده، اساسي قانون کال څلور دیې

حق دی او د افغانستان د دولت او اتباعو له خوا وړیا برابریږې، په دې برخه کې د  ټولو وګړو) تعلیم د افغانستان د 
کې د قانون د حکمونو سره سم  دولت هدف یوې داسې مرحلې ته رسېدل دې چې د افغانستان د ټولو وګړو د پاره به

ښوونې مناسبې اسانتیاوې راغوندې شي، دولت مکلف دئ چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د متوازن د روزنې او 
تعمیم لپاره موثر پرګرام وضع او تطبیق کړي، د ښوونې او روزنې الرښودنه او څارنه د دولت دنده ده، لومړنۍ 

برابرې شوې وي حتمي دي، د لوړ او  ښودنې د ټولو ماشومانو د پاره په ځایونو کښی چې ویلی یې دو دولت له خوا
عمومي تعلیم د موسسو جوړول او چلول یوازې د دولت حق او دنده ده، د دې نه ور اخوا د افغانستان اتباع حق 
لري چې اختصاصي یا د لیک لوست د ښودو د پاره ښوونځي جوړ کړي، د داسې ښوونځیو د جوړونې شرطونه، 

ایط د قانون له پلوه ښودل کېږې، حکومت کولی شي چې د قانون د حکمونو کې د زده کړې شر تعلیمی نصاب او په
سره سم خارجي کسانو ته د خصوصي ښونځیو د جوړولو اجازه ورکړي، د داسې ښوونځیو نه یوازې خارجي 

 (.کسان فایده اخستی شي
 ـ ل:ه۱۳۸۲دري څلویښتمه ماده، اساسي قانون کال 
حق دی چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا د دولت له خوا تامینیږي، دولت )زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو 

کړو د تامین لپاره اغیزمن  مکلف دیئچې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده
ره هواره پروګرام طرح او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کېږي ال

 کړې(
په پورتنیو موادو د افغانستان د اساسي قوانینو کې د تعلیم او تحصیل ارزښت ته په کتو سره دغه حق د افغانستان د 

دې پوهېدل چې د افغانستان د ودې او پیشرفت  وګړو لپاره رسمیت ورکړی ده، ځکه پخواني سیاسي زعامتونه په
 الره تعلیم ده.

وصو )قران او حدیث( کې په کراتو ذکر شوی ده، اسالمي شریعت خلک د علم د دغه حق په شرعي صریحو نص
کړې په اړه هڅولي دي چې دغه پورتني د اساسي قانون مواد هم له هماغو شرعي نصوصو نه په استنباط سره  زده

 دغه حق د افغانستان وګړو ته ورکړی ده.
 اْقَرأْ َوَربَُّك اِْلَْكَرمُ )) نازل شو داسې فرمایي:ملسو هيلع هللا ىلص حمد هللا تبارک و تعالی په لومړني ملکوتي وحې سره چې حضرت م

ْنَساَن َما لَْم یَْعلَمْ  ( د خپل رب چې ډېر کریم دی او هغه کس ته علم د ملسو هيلع هللا ىلصاې محمد و وایه ) 18(( الاِذي َعلاَم بِاْلقَلَِم َعلاَم اإْلِ
 د هغه زده نوو قلم په وسیله ور زده کړی ده، او انسان ته یې هغه څه ور زده کړل چې

ُ الاِذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالاِذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ ))هللا تبارک او تعالی فرمایي:  هللا به ستاسو څخه هغه کسان  19((َیْرفَعِ َّللاا
 .چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې پوهه ورکړل شوې ده درجې لوړوي

د علم زده کړه په  20((طلب العلم فریضة على كل مسلم)) صلى هللا علیه وسلم: عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا
 هر مسلمان فرض ده.

په ځینو د حدیثو متونو کې د احادیثو ) علی کل مسلم و مسلمة( ذکر شوی ده خو هغه بیا ځینو محدیثونو د ) مسلمة 
دغه مطلب  مسلمة هم د بر نیسي یعنی په ( کلمه ورسره ضعیفه بللی او تبصره یې کړې ده چې ذکر د مسلم ذکر 

چې علم په هر نارینه او ښځینه مسلماني فرض ده، لکه څرنګه چې امام ابن باز رحمه هللا دغه ذکر په خپلو فتاواو 
 کې کړي ده.

 ِ قََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إاِلا ِمْن ثاََلٍث: )) إِذَا َماَت ابُن آدم انْ   :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص      َعْن أَبِي ُهَرْیَرةَ رضي هللا تعالى عنه: أَنا َرُسوَل َّللاا
  21(َصَدقٍَة َجاِریٍَة، أو ِعْلٍم یُْنتَفَُع بِِه، أَْو َولٍَد َصاِلحٍ یَْدُعو لَهُ(

له ابو هریره رضي هللا عنه نه روایت ده چې د هللا رسول فرمایلي دي: کله د آدم اوالد مړ شي د هغه عمل پرې 
یېږي د هغه شیانو ثواب به وروسته له مرګه هم ور رسیږي، جاری صدقه ده، هغه کېږییمګر درې شیان نه پرې ک

 علم ده چې خلک ورنه ګټه اخلي او صالح اوالد ده چې ورته دعا کوي.
له پورته حدیث نه ثابتیږي چې د علم ښیګڼه اسالمي شریعت دومره با ارزښته بللي چې حتی وروسته له مرګه د 
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 .۵ -۴-۳العلق سورت، آیت  - 
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 .۱۱المجادلة سورت، آیت  - 
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 رواه ابن ماجه. - 
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 رواه مسلم. - 
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 9تر 9 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، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه
 
 
 
 

 .اخلي سېږی  تر څو چې خلک ورنه ګټههغه علم  ثواب مړي ته ور ر
د تعلیم په هکله د اساسي قوانینو احکام له پورتني شرعي نصوص تاصیل شوی دي، چې د علم زدکړه پر مسلمان 
که هغه د دین علم وي او که د دنیا فرض ده، په دومره تفاوت سره چې د دنیا علم کفایي فرض ده او د مسلمانانو یو 

ما باید انجنیران او یا ډاکتران شي او یا داسې نور مسلکونه به انتخابوي، البته که چېرې په طایفه په ټولنه کې حت
مسلمانه ټولنه کې ټول دنیوي علم په هر برخه کې ترک کړي او هغه علم په اسالمي ټولنه کې اړتیا وي دغه ترک د 

 دنیوي علم ناروا ده او باید مسلمانان هغه زده کړي.
فرمایي: له شرعي علومو پرته نور علوم،یعنې د معدنیاتو په خپلو فتاواو کې ن باز رحمه هللا شیخ ابدغه اړه  په 

 22کفایي فرض ده. استخراج، کرنې، او داسې نورو ګټورو علومو کې هغه څه چې مسلمانان ورته اړتیا لري،
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