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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٨                                                                )الفت(خليل الرحمن   
 

  حقوقدانان محترم کشور ومتخصصين تقاضا از 
  مورد توضيح بعضی از مواد قانون اساسی افغانستان در

  
 و يگانه وسيله آگاهی از جريانات و اوضاع کشور ،د دسترسی ندارمئ درقريه که من زندگی ميکنم به تلويزيون و جرا

متخصصان بحث های  مخصوصًا به برنامه های آموزشی و وش ميدهم وو جهان راديو است که اکثر اوقات به آن گ
جمهوری اسالمی افغانستان قوانين  بيان گرديده است که درمتخصصان بارها اين موضوع از طرف . عالقه زياد دارم
که شنيدن مکرر اين نظر مرا واداشت  که به قانون اساسی رجوع کرده و ببينم . شريعت حکمفرماست اسالمی اند و

دين   يک دولت را اسالمی ميدانند و،وقتيکه مسؤالن امورمتذکر شوم درينجا بايد . باين موضوع چگونه پرداخته است
 به حکومت ،ين جامعه شريعت اسالمی نافذ بوده بديهی است که بايد در،سالم را بحيث دين دولت ميپندارندمقدس ا
  .قياس را بحيث ادله ومصادر تشريع قبول نمايند  و، اجماع، سنت نبوی،قرآن معترف باشند و) ج(خداوند 

  
 مورد قوانين و قبل از اينکه به مواد قانون اساسی تماس بيگرم بيان اين حقيقت را ضروری ميدانم که اظهار نظر در

تفسيرهای  و  قانون اختالفات نظرۀمورد يک ماد اکثرًا در سهل نبوده و ل حقوقی حتی برای متخصصين هم کارئمسا
برای يک شخص غير متخصص چون من ابراز نظر درين موارد بمراتب  . ضد و نقيض ارائه ميگرددحتی تلف ومخ

به اهل ذکر که ن کنتم التعلمون إفسئلوا اهل الذکر : دنيبنابرين براساس حکم خداوند متعال که ميفرما. مشکلتر است
 سواالت خويش را ند مراجعه نموده وطبق تفسير اکثر مفسرين همين دانشمندان و علمای رشته های مختلفه علوم هست

اميدوارم که اقًال يکتن ازين خبراء محترم چند دقيقه وقت گرانبهای خويش را صرف اين موضوع نموده . طرح مينمايم
  . نمايندئهبه سواالت بنده پاسخهای قناعت بخش ارا و
  

ترتيب افغانستان را دولت جمهوری دوم قانون اساسی باال مشکل من ازين جا شروع ميشود که بعد از آنکه ماده اول و
بعه مسلمان افغانستان سرور هرت  که البته موجب خوشی و،ودين دولت را دين مقدس اسالم ميشناسند اسالمی دانسته 

درافغانستان هيچ :  سوم ميگويد کهۀميدهد که دوامدار بماند زيرا مادسرور مجال ن  سوم به اين خوشی وۀماد. ميشود
خوشی خويش عجله  خواندن اين ماده دانستم که در با. احکام دين مقدس اسالم باشد  معتقدات وقانون نميتواند مخالف

معنی ان بطور حتمی اين نيست که قوانين افغانستان بايد  تعمق بيشتر است و اين ماده محتاج تفکر و بخرچ داده ام و
آنصورت  ريعت اسالمی باشند درافغانستان بايد همه قوانين مطابق ش اگر گفته ميشد که در. حتمًا اسالمی باشد

بگويد معنی  اگر گفته شود که هيچکس حق ندارد که دروغ . محلی برای ابهام باقی نميماند موضوع روشن ميبود و
ضد ما نيست باز همينظور اگر گفته شود که هيچکس با ما دشمن يا  آنرا نميدهد که همه مکلف اند که راست بگويند و

: سی ام را خواندم که ميگويد و  يکصدۀمشکل من وقتی عميقتر شد که ماد. هم معنی نميدهد که همه با ما دوست اند
هرگاه برای قضيه يی از . ر قوانين راتطبيق ميکنندئسا  احکام اين قانون اساسی و،قضايای مورد رسيدگی محاکم در

  محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی و، حکمی موجود نباشد،ر قوانينئسا  در قانون اساسی و،قضايای مورد رسيدگی
داخل حدوديکه اين قانون اساسی وضع نموده قضيه را به نحوی حل و فصل می نمايند که عدالت را به بهترين  در

ه يکی از ابواب فهم ناقصم برايم ميگويد که قوانين افغانستان طبق اين ماده مطابق احکام فقه حنفی ک. وجه تأمين  نمايد
قوانين  چهارگانه  فقه و شريعت اسالمی راتشکيل ميدهد نيز تدوين نگرديده اند زيرا صرف در حالت فقدان احکام در

چوکات  نهم درآ برای قضيه يی از قضايای مورد رسيدگی از روی ناچاری و بيچارگی به فقه حنفی مراجعه ميشود و
شرعی ميداشتند ضرورت درج اين ماده اصًال  منبع اسالمی و  و اگر قوانين ما همه مصدر،شرايط و حدود خاص

يا قوانين ما آ که ئيدشايد همينطور هم باشد لطفًا توضيح بفرما اگر بنده موضوع را غلط فهميده باشم و. وجود نميداشت
يا مصدر  ويا شافعی تدوين گرديده اند   مالکی و،اسالمی اند براساس احکام فقهی مکتبهای حنبلیکه گفته ميشود 

  تشريع در کشور ما غير ازاينهاست؟
  

 در)  إن الحکم إال هللا : ( علمای اسالم متفق القول اند که حاکم ذات حق تعالی ميباشد چنانچه که خود فرموده است
بطور مستقيم يا  افغانستان به ملت تعلق دارد و  چهارم قانون اساسی افغانستان ميگويد که حاکميت ملی درۀحاليکه ماد

  .يدئاميدوارم توضيح بفرما. آنرا اعمال مينمايند ط نمايندگان خود توس



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

های بين المللی که  ميثاق، معاهدات بين الدول، دولت منشور ملل متحد، هفتم قانون اساسی افغانستانۀمطابق ماد
ق اين سوال درينجا اينست که طب  .اعالميه جهان حقوقی بشر رارعايت ميکند ن ملحق شده است وآافغانستان به 

ت يا خير؟ اگر  جهانی حقوق بشر حق همجنسبازی هم مشروع شناخته شده اسۀاعالمي  ميثاقها و، معاهدات،منشورها
ن صورت اين موضوع را درچوکات مواد قانون اساسی افغانستان که براسالميت تأکيد مينمايد آجواب مثبت باشد در
  يد؟ئچگونه توجيه ميفرما

 درآن با کلمات بازی شده در ود که توسط يک شخص عادی به تحرير درآمده واگر موضوع يک نوشته عادی ميب
دانشمندان برجسته حقوق  ديگرمی انديشيدم اما چون قانون اساسی افغانستان توسط جمعی از استادان و آنصورت طور

نت گذاشته اميدوارم برمن م هم اينجانب وجود داشته و ادراک وف تدوين گرديده است باين نتيجه ميرسم که تقصير در
  . يدئ خويش مشکل مرا حل فرمائيو با رهنما

  
  پايان

 
  


