
Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä لس كلن شو: 

 ¿íÏ كومې ستونزې مطرحې

كمالي هاشم  محمد  ÇÏكتر 

١٣٩٣  ìږæ



Ç ÏفغانستاÏ ä څيرنى æÒÑÇ æÇنى Çæحد

ìنولرæخپر تحليلى   Ï

Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä لس كلن شو: 

 ¿íÏ كومې ستونزې مطرحې

كمالي هاشم  ÇÏكترمحمد 

١٣٩٣  ìږæ

ÊنستيتيوÇ Ï سولېÏ ياالتوÇ åمتحد Ï مريكاÇ Ï غه څيړنهÏ

.åÏ ìشو åپه مالى مرسته تر سر ÊÑسفا Ï فنلنډ Ï æÇ



لويې   Ï  äقانو Çساسي   Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï  ºåمنظر  åيو جرګې  لويې   Ï  äقانو Çساسي   Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï كښته):  څخه   Óپا (له    :ÑنځوÇ پښتۍ   Ï

غوږ  ته  يوې æينا   íÒستاÇ خلكو  Ï كې  äجريا په  جرګې  لويې   Ï äقانو كاÇ Ï áساسي   ٢٠٠٤  Ï ºڅيرې  æÒستاÇ Ï خلكو  Ï كې  äجريا په  جرګې 

ÑÂشيف). ملي   äفغانستاÇ  Ï) كابل   ¡íÒستاÇ جرګې  لويې   Ï  äقانو Çساسي   Ï  áكا  ٢٠٠٤  Ï  ºنيسي

په  يې  ته  شويو ÇنځوæÑنو   áټوÇÑ جرګې لويې   Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï چې څخه  ملي ÑÂشيف  له   äفغانستاÇ Ï حدÇæ نىæÒÑÇ æÇ څېرنى  Ï äفغانستاÇ Ï

íكو مننه  كومي  له   åړÒ Ï ¡áكړ برخه  په    ÇÑ äمكاÇ موندنې  Óال  Ï åسر  Óال  Õخال  æÇ Êæسخا

äÇملو كاظم  محمد    :äژباړ

١٤١٦P   :Ïنى كوæخپر Ï

يا   æÇ شى  چاپ  بيا   æÇ تكثير  خپرæنه  Ïغه  شي   ìÇكيد  .íÏ  Ùمحفو  Þحقو ځينې   åسر Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څېړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï  ١٣٩٣  ©

 Ï چې  Øشر په Ïې  شى¡   áنتقاÇ åسر نوæ æÑسايلو   æÇ ضبطى برقي  لكه:  هرæ åسيله   æÇ بڼه  åهر په  يا   æÇ ېرمهÒ كې  åستګاÏ په السرسى  Ïبيا 

 áæډ هر  څخه  هغې  له   æÇ  áÏæپير  æÇ  áÑپلو هغې   Ï كې æشى.  په  ياæÏنه  مشخصاتو   Ï æÒÑÇ æÇنى Çæ Ïحد  څېرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï æÇ  áÇليكو

څېړنې   Ï  äفغانستاÇÏ بايد  شى¡   áكړÑæ كې   ßÇæ په  بڼه  بريښنايي   Ï يا   æÇ  åخپر بيا  خپرæنه  Ïغه  چيرې  كه   .åÏ منع   åÏستفاÇ  åګريزÇÏسو

Çخيستنى  ګټى   áæډ هر   Ï شي.  æليكل  صفحه  Çنترنتى  په  يا   æÇ چاپ  كې  هغه  په    www.areu.org.af كرښه  Çنترنتى  Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ

Çنټرنيټى  له   åÒجاÇ ليكلې  څېړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد   Ï  äفغانستاÇÏ نكيæخپر  Ï مخكې  له  مخكى  بايد  شوې   åÏ نهæÏيا يې  پوÑته  چې   åÑلپا

ìكړ ترالسه  الÑې  له   Óنما  Ï åسر شمېرې   ٠٠٩٣  (٠) ٧٩٩  ٦٠٨٥٤٨ له  يا   æÇ www.areu.org.af سايټ 



Çæحد æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï۲۰۱۴

ه  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

åړÇ په  áÇليكو Ï

Çسالمى  پرمختللو   Ï كې  ماليزيا  په   áسمهاæÇ  æÇ عالم   ìشو  áپېژند يو  كچه  په  نړۍ   Ï كې  حقوقو   æÇ فقه  Çسالمي  په  كمالي  هاشم  محمد 

موÏې  څه   Ï æÇ ìغړ  äكميسيو  Ï تدقيق  Ï äقانو نوموړÇ Ï ìفغانستاÇ Ï äساسي   .ìÏ ييسÑ áبرحا  (IAIS)  ÊنستيتيوÇ áÇنړيو  Ï څېړنو

 Ï  äقانو Çساسي   Ï  (.Ò٢٠١٠) كې  سوماليا   æÇ  (.Ò٢٠٠٥  -٢٠٠٤)  ÞÇعر  ¡(.Ò٢٠٠٧  -٢٠٠٤) مالديف  په  هغه   ºæ هم   (.Ò٢٠٠٣) Ñييس  يې   åÑلپا

 æÇ كړې   æيناæې  كې  كنفرÇنسونو  نړيوÇلو   æÇ ملي   æډېر په  كمالي  پرæفيسر   .ìشو پاته  هم   Ñسالكا ملتونو   æملګر  Ï  åړÇ په  Çصالحاتو 

 Ï  .íÏ  íشو  áژباړ ژبو  بېالبېلو  په   ÑثاÂ  íشو ليكل  هغه   Ï  .íÏ ليكلې  مقالې  علمي  يې   Çخوæشا په   ١٦٠  Ï  æÇ كتابونه  علمي   ÊياÒ  ٢٥ تر  

ژæند   Ï æڅېر شخصيتونو æ æÇتلو   Ï نړۍ  Ï پكې  æÇ åÏ ټولګه پېژندنو   æÇ فيوÇبيوګر  Ï چې كې¡   Èكتا  Who’s Who په   åړÇ په  íنوموړ

 .ìÏ ìشو ليكل  مطلب  هم   ¡ìÏ ìشو  ÌÑÏ áحا

åړÇ حد پهÇæ  نېæÒÑÇ æÇ څېړنې Ï äفغانستاÇ Ï

څرنګوÇلې  لوړ   Ï  åندÏ ÑÇÏÇې  ÏÏې   .åÏ موسسه    åڅيړنيز خپلوÇكه   åيو ميشته  كې  كابل  په  Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 äفغانستاÇ په   åÑÇÏÇ نوموړې   ÒÇÑ  Çهمد  æÇ  ¡íÏ Çغيزې  چاæÑمثبتې   æÇ پرپاليسۍ  الÑې  له  څيړنو   æندæړÇ پوÑې  پاليسۍ   æÇ ÑÏلوæÏنكو 

څيړنو  خپلو  له    åÑلپا  æسيدÑ Ï ته موخې  خپرÏ .íæې  توګه  چټكه  په  پايلې  څيړنې   Ï  ¡ موخه  په  كلتوÏæ Ï Ñې   Ï كړې   åÏÒ æÇ څيړنې   Ï كې 

 Ï  ìæÏÏ  åسر كوæنكو   åÏÒ  æÇ څيړæنكو  ټولنې¡  مدني  جوړææنكو¡  پاليسي  له  موخه  په  Ïترæيج   Çخيستنې   ګټې   Ï څخه    äكتابتو  æÇ

.íكړ  åÑÇهو  åÑال ته   æترÇ  æخبر  æÇ غبرګونونو  شننو¡   شي    ìÇكړæ توګه په  Ïې  څو   åÏ ښكيل موخه   په  كولو    íړæپيا  Ï څيړنېزې æړتيا 

جوړ  همكاÑۍ  په  ټولنې  مرستندæيې  نړيوÇلې   Ï كې   äفغانستاÇ په  كې   áكا  ٢٠٠٢ په   (AREU) بنسټ  æÒÑÇنې   æÇ څېړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

ټولنو  ناæÏلتي   æÇ  æÑÇÏÇ  æړخيزÇ ګڼ   æÑنو  æÇ ملتونو   æملګر لكه:    ¡æÑÇÏÇ مرستندæيو    Ï چې   íلر  ÏÑبو يو  مشرتابه   Ï بنسټ  Ïغه  شو. 

مرستندæيه   Ï پرمختيا  بهرنۍ   Ï  äسويډ  Ï سفاÑته¡  له  فيلنينډ   Ï برخه   åډېر مرستو  خپلو   Ï  áسمهاæÇ  AREU  .íلر  äæګډ پكې   íÒستاÇ

.íكو السه  تر  څخه   (SDC) ېÑÇÏÇ له سويس   Ï åÑلپا همكاÑۍ   æÇ پرمختيا  Ï æÇ (SIDA) ېÑÇÏÇ

ÑÇÏÇې  سوېس   Ï  åÑلپا همكاÑۍ   æÇ پرمختيا   Ï  ¡(EC)  äكمېسيو æÑÇپايي   Ï مالتړ   æژæپر  æځانګړ  Ï بنسټ  Ïغه   Ï كې   áكا  ٢٠١٤ په 

Çسيا  منځنۍ   Ï بانك¡   áÇنړيو  ¡(UNDP) ÑÇÏÇې  پرمختيايي  ملتونو   æملګر  Ï  ¡(ODI) Çنسټيټيوټ  پرمختګ   áÇنړيو  Ï  ¡(SDC)

فيلينډ   Ï  æÇ  (GIZ)¡ (GmbH) ټولنې Çلماني   åÑلپا همكاÑۍ  نړيوÇلې   Ï  ¡(USIP) نسټيټيوټÇ سولې   Ï Çمريكا   Ï  ¡(UCA) äپوهنتو

  .íكېږ  åسر تر   Çلخو  ÊÑسفا  Ï



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU و

مننه

 Ï  ãړÇغو  .ìÇكېد  åترسر  ìÇشو نه  پرته  مالتړ   æÇ هڅې  مرستې¡  له   (AREU) ÑÇÏÇې  æÒÑÇنې   æÇ څېړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï به  ليكنه  Ïغه 

كې  ډسمبر  په   áكا  ٢٠١٣  Ï æغوښت¡  يې  څخه  ما  له  چې  æليد¡  æخت  هغه  كې  كابل  په  ما  چې  څخه¡   íÑÏنا  ÑÏنا ښاغلي  مدير  له   AREU

 Ï Ï كې ترڅ  په  ليدنو   ææÏ Ï كې كابل  په   åړÇæÏ موږ  .ãكړæ مننه غاړÇæ åخلم¡  پر  الÑښوæنه  ميز  ګرÏۍ   åيو  Ï بحث  Ï åړÇ په  äقانو Ç Ïساسي 

 Ñهمكا باكفايته   æÇ ړæ خپل يې   åÒ چې  ÇÏ æÇ ¡څخه مالتړ   æÇ خوږۍÇخو له  هغه   Ï ãړÇغو  .áنيوæ الندې بحث  تر  بېالبېل Çړخونه  څېړنې  غې 

كې¡  ÇÑټولولو  په  معلوماتو  مهمو   æÇ سرچېنو   Ï æÑÇني   .ãكړæ مننه  æÑæپيژندلم¡  ته   íÇÏجاياكو æÑÇنى  همغږææنكي¡  پرæژې   Ï  æÇ æبللم 

.åكړæ مرسته  لويه   åډېر كړې¡  برÇبرې  Âسانتياæې  يې  كې  بشپړتيا  چټكه  په  Çثر  Ïې   Ï چې 

ÇÏنش   Ñæسر ښاغلي  همكاÇÑنو¡  پخوÇنيو  خپلو  له  كې   äكميسيو په   ÊÑنظا  Ï  äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï  ãړÇغو كې   áحا عين  په 

كړې¡  بډÇيه  Çړخونو   æډېر له  څېړنه  يې Ïغه  ليكنو   æÇ مركو   ¡æÑمشو چې  څخه¡  ÇشرÑ Ýسولى  Òæير   Ñæمشا  æÇ Òæير)  عدليې   Ï (æÑæسته 

محمد  ډÇكټر   áمرستيا پخوÇنى   ÊÑÇÒæ عدليې   Ï  ¡Ñهمكا  æÇ æÏست  پخوÇنى  ډېر  خپل   Ï كې   áحا عين  په  ما   .ãكړæ مننه  كومي  له   åړÒ  Ï

كې  يوÑæ åكشاپ  په   åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï كې  كابل  په  مې  مخكې   åÏمو څه   æÇ Çخيستې  ګټه  هم  څخه  ليكنو   æÇ نظريو  له   íهاشمز قاسم 

 .ÏلوÑÏ  äæګډ  ìيوځا  åسر هغه  له 

ځانګړې   ìهغو  Ï  .ãكو ياæÏنه  غالب  Çهللا  حبيب  Òæير¡  پخوÇني  عدليې   Ï  æÇ Ñباني  Çلدين   äبرها æلسمشر  پخوÇني   Ï  åسر خوÇشينۍ  په 

 ìلو  Ï بولم.  æړ  ياæÏلو   Ï  åسر  íæناÑÏ په  مركې¡  ګټوÑې   ìهغو  Ï  æÇتړ په  مسئلو  تړلو   Ï پوÑې  تفسير  په   äقانو Çساسي   Ï  æÇ مهربانۍ 

.ãړÇغو خوشاله   æÇ مهÇÑÇ  ÍæÑ ìهغو  Ï څخه  ÑباÑÏ له  ìÇخد

عبدÇهللا  چو  ماÑيه  سيتي   ¡æملګر كې Òما   (IAIS) سيسÂ په ماليزيا   Ï چې  ¡ãكړæ نهæÏيا مرستو  هغو   Ï ¡åسر مننې  په   ãړÇغو كې¡   ìپا په 

 åترسر كې  برخه  په  كتنې  æÑæستنې   Ï Çثر   Ï  æÇ ثبتولو   æÇ ÇÑټولولو  په  معلوماتو   Ï يې¡  عمر  بنت   åسكر  äهيلماتو  áمرستيا خپرæنو   Ï  æÇ

 æÇ نيمګړتيا  كومه  كې  متن  په  كه   åسر له Ïې  خو   ¡ìÏ كړې هڅې  ټولې  خپلې  برخه  په  Çخيستني  ګټه  ښې   Ï څخه  معلوماتو  له  ما   .íÏ íكړ

Çخلم.   åغاړ خپله  پر  يې  مسوæليت   ¡íæ  åÏموجو كمزÑæتيا 

كمالي هاشم  محمد 

١٣٩٣  ìږæ



Çæحد æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï۲۰۱۴

ز  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

Ï موضوعاتو ليكلړ
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Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU ح

لنډنومونه 

 åÑÇÏÇ æÒÑÇ æÇنې  څېړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï   AREU

äكمېسيو بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï   CRC

محكمه  áÇÑفد شريعت   Ï   FSC

 äكمېسيو  ßÇخپلو  ÊÑنظا  Ï تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï   ICSIC

جرګه  مشرÇنو    MJ

محكمه  åستر     SC

 ìÒستاÇ سياسي   ìځانګړ ملتونو   æملگر  Ï  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï    UNAMA

ãÇګرæپر پرمختيايي  ملتونو   æملګر  Ï   UNDP

جرګه     æلسي    WJ



۲۰۱۴لنډيز

1  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

لنډيز

 Ï متن   Ï  äقانو Çساسي   Ï كې   åÏمو Ïې  په   .åشو  åÑپو  åكليز لسمه   äقانو Çساسي  æÇسني   Ï  äفغانستاÇ  Ï كې   íÑجنو په   áكا  .Ò  ٢٠١٤  Ï

 äقانو نوÇ íساسي  په  شوې Ç .ìÏلبته  مطرحې  مسلې  ډكې  بحثونو  له  لړ  يو   åړÇ په موقف  قدÇ Ï ÊÑصلي   íمركز  Ï نګهÑÇهمد  æÇ بهاماتوÇ

چې Ïغه Çساسي  بنسټونه ÑÇÏÇ æÇې¡  هغه   æÇ äقانو پخپله Çساسي  چې Âيا   ¡åÏ ÇÏ پوښتنه  .åÏ نه  åÑچا  åغيرمنتظر شتوÇلي¡  كې Ç Ïبهاماتو 

حل   ÊبهاماÇ Ïغه  موخه¡  په  پياæړتيا  Òياتې  ال   Ï Çæكمنۍ   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äقانو Çساسي   Ï چې   ¡íلر æړتيا  Ïې   Ï  ¡ìكړ ته  ÇÑمنځ  يې   äقانو

 áړæ نه  Ñكا په  كې  پيښو   æÇ حالتونو  ناڅاپي  په   æÇ  íلر بڼه   åټوليز مخې¡  له  ځانګړنې  خپلې   Ï كلمې  ژبې   æÇ متن  هر   Ï كړæÇ íكنه.  لرې   æÇ

په  كريم-   äÂقر  Ï لكه  متنونو-  مهمو   Ï ترڅو   ¡íكو æړÇندې  الÑښوæنې  ÇÏسې   æÇ  íÏ  åپو  åخبر Ïې  په  æÏæÏنه  قانوني   åعمد  áټو  .íكېږ

كې  متن  په  يا   ææځانګړتيا  Ï جملو   æÇ كلمو  پيچلو   Ï كې¡  متن  عمومي  په  شي   íÇكېد  Úموضو  ÇÏ  .íكړ ÇÑمنځته  Âسانتياæې  كې  تفسير 

 ¡åسر كولو  æړÇندې  په  تفصيالتو   Ï  åړÇ په  تفيسر   Ï قوÇنينو   Ï سيستم  قوÇنينو  Çسالمى   Ï  .íلرæ  åنډæ كې  æÑښانولو  په  كيفيت  مطلق   Ï

١
 .íلر ځانګړتياæې   åÑښكا  æÇ  íځانګړ

ته  ÒæيرÇنو   ææÏ  (WJ) جرګې  æلسي  كې  مياشت  په  مې   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٧  Ï چې   ¡åشو ته  ÇÑمنځ  æخت  هغه   åستونز تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï

نه   Ï ته سپنتا   .åكړÑæ يهÇÑ Ñæبا نه   Ï ته محمد Çكبر Çكبر  كډÇæلو ÇÑ ÏستنېدÒæ æير¡   Ï æÇ سپنتا ډÇكټر Ñنګين ÏÇÏفر  چاÒæ æÑير¡  بهرنيو   Ï

قوÇ Ï ææÇړيكو حالت  كې æÏ Ïلت ÑÏ Ïې   áعين حا شوæÇ å په  كرæ æÇ íÒلسي جرګې ترمنځ Ç Ïړيكو Ï الخرÇبېدæ المل  باÇÑ Ñæيه¡ Ï حامد 

ææÇÑست.  الندې  پوښتنې  تر  هم  يې 

كې   äفغانستاÇ په  æخت  Ñæته  په   æÇ  íæجوړ ځانګړيتوبونه  مهم   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡íكو  ìيوځا  åسر  Êموضوعا هغه  څېړنه  Ïغه 

په  چې   ¡íشو æړÇندې  كې  برخو  لسو  په  څېړنه   ÇÏ  .íæالړæÇÑ پوښتنې  ډكې  ستونزې  له  ته  بهير  قانونوÇلۍ   æÇ ÏموكرÇسۍ  ÇÑتلونكې 

 íÑتيو  Ï كې  هېوæÏÇنو  Çسالمي   æÑنو  æÇ  äفغانستاÇ په  Ñæپسې   æÇ  íپيلېږ  åسر څېړنې   åړÇ په  تاÑيخ   Ï جوړæنې   äقانو  Ï كې   äفغانستاÇ

Çسالمي   æÑنو شمير  يو   æÇ  äفغانستاÇ په   ¡ÑÇæ پخپل  Çغيزې  پاتې  ترې   æÇ  ÎړÇ تفصيلي   Ñنو  ¡Úموضو  Ï سپنتا   Ï ÇÑځي.  كتنه  بيا  عمل   æÇ

 Ï  äقانو  Ï  æÇ  ìځا  ãسالÇ  Ï كې   äقانو Çساسي  په   äفغانستاÇ  Ï  .íÏ شوې   áڅيړ كې  بحث  يو  په  ÇÑيې   Ñæبا نه  پاÑلماني   Ï كې  هېوæÏÇنو 

 íبشر  Ï كې¡  برخو  جال   åæÏ په   .íÏ  íشو توضيح  كې  برخه  شپږمه   æÇ پنځمه  په  Çثر  Ïغه   Ï ژمنې   åÑښكا  äفغانستاÇ  Ï  åړÇ په  حاكميت 

يوې   Ï  ãسالÇ  æÇ ÏموكرÇسي   ¡äقانو Çساسي   .íÏ شوې  خبرې   åړÇ په  برÇبرÇæلي   Ï  ìهغو  Ï æړÇندې  په   äقانو  Ï  æÇ حقونو  ښځو   Ï حقونو¡ 

په   .íÏ  íشو æړÇندې   ¡íلر تناقض   åسر بل  له  يو  يا   íÏ  íهمغاړ  åسر كې   äقانو Çساسي  په   åړÇæ ÑÏې  Âيا  چې  توګه¡  په  پوښتنې  مهمې 

 Ï كې   ìپا په   æÇ  ¡íÏ شوې  ÇÑټولي  æÒÑÇنې   æÇ نظريې  مفسرينو   æÇ مبصرينو   Ï  åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï كې  برخه  æÑæستۍ 

.íÏ íشو شمير æړÇنديزæنه¡ æړÇندې  يو   åړÇ په  پاليسۍ   Ï كې  لړ  په  پايلې  يوې 

په   áÇنوæګډ  åيو  Ï كې   äجريا په  جوړæلو   Ï  äقانو Çساسي   Ï  æÇ  íغړ يو   Ï  (CRC)  äكميسيو بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï  åÒ

٢
 .ãكو ياæÏنه  تجربو   æÇ ياÏښتونو  شخصي  خپلو   Ï كله  كله  توګه 

 Ï څرګندæنې¡  تفصيلي   .íÏ  íكړ æړÇندې  الÑښوæنې   åÑلپا Ïبيانولو  پيچلوموضوعاتو   æÇ سختو  نغښتو¡  مبهمو¡   æÇ  æناڅرګند  Ï پوهنه   äقانو Çسالمي    ١

هاشم  محمد   Ï  åÑلپا تفصيالتو   Ï  .íÏ æړ   æكېد ترالسه   Ï هم   áټولوÇÑ ځانګړيتوبونو   íÑæضر  Ï باندې  متن  عمومي  يا  مناسبوÇلي¡   Ï مطلق   Ï  ¡ تشخيص  عمومياتو 

ټولنى  Çسالمې   Ï كمبريج:  چاپ¡   ìشو بشپړ   æÇ  ìشو كتل  بيا  ÑÏېيم   (Principles of Islamic Jurisprudence)  ¡ÊساساÇ پوهنې   äقانو Çسالمي   Ï كمالي¡ 

 .ÆÑګوæ ¡مخ  ١٨٧  -١١٧  ¡٢٠٠٣  ¡äمتو

٢  Ï ٢٠٠٤ Ò. كاÇ áساسي قانوä پر ٢٠٠١ Ò. كاÏ á بن تړäæ له مخې¡ ÑÏې مرحلې ÑÏلوíÏ: لومړææÏ Ï ¡ì ښځو په ګډÇ Ï äæساسي قانوÏ ä تسويد نهه كسيزې كميټې¡ لومړنۍ 

مرحله  په Ïې  بيا æكتله.   åÏمسو كې Ïغه  مياشتو  په Çتو  هم  بيا   ¡äكمېسيو كسيز   ٣٥  äقانو ګډÇ Ï äæساسي  په  ښځو   ææÇ Ï ¡يمæÏ .åكړ  åجوړ كې  مياشتو  په Çتو  يې   åÏمسو

 äساسي قانوÇ Ï كې ìپه پا .åكړæ سال ¡åلوژستيكي مالتړ سر æÇ äæپه ګډ (UNAMA) فترÏ íځانګړ Ï ملتونو æملګر Ï åÑلپا äفغانستاÇ Ï ¡åله عامه خلكو سر CRC ¡كې

لويه جرګه¡ چې په هغې كې Ï ١٠٢ ښځو په ګډäæ ٥٠٢ ÇستاæÒ ګډäæ كړææ í¡ په كابل كې جوړå شوå¡ ترڅو Ç Ïساسي قانوä مسوåÏ تصويب كړÇ Ï .íساسي قانوä لويه جرګه 

(CLJ) په پيل كې Ï لسو Ñæځو لپاåÑ جوړå شوې åæ¡ خو Ç Ïساسي قانوÏ ä محكمې څپركي (فصل) Ï حذفولو æÇ پرځاì يې Ï (١٢١) مې ماÏې Ï ځايولو له Çمله Ï ٢١ Ñæځو 

لپاæ ãÇæÏ åÑموند. Ï نوÑ تفصيل لپاÇ Ï åÑحمد هجرÊ عاصم " Ï ١٣٨٢/ ٢٠٠٤ Ò. كاÇ áساسي قانوæ http://psir.blogfa.com "äګوÆÑ. همدÇ ډÏ áæ محمد هاشم كمالي¡ 

" Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې ÇسالæÇ ã ښځې" Ï (References to Islam and Women in the Afghan Constitution ) عرÏ È قانوä څلوÑ مياشتنۍ 

 .ÆÑګوæ ٢٧٦ كې همf ٢٢ (٢٠٠٨). ٢٠٧- ٣٠٦¡ په
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په Çفغانستاä كې Ç Ïساسي قانوÏ ä جوړېدæ بهير ته يوå لنډå كتنه. ١

 æبدليد له  Ñژيم   Ï  æÇ كوÏتاګانو  بحرÇنونو¡  له  توګه  بدليدæنكې  نه  په  ÇÑهيسې   Çپخو له  تدæين   äقانو Çساسي   Ï كې   äفغانستاÇ په 

 Ñجمهو  áكا  .Ò  ١٩٩٠ پر  ترڅنګ  Ïې   Ï  ¡íÏ ÑÏلوÏلى  قانونونه  Çساسي  شپږ  كې   åÏمو كمه  په  پيړۍ  يوې  تر   äفغانستاÇ  .ìÏ تړلى   åسر

Çساسي  تفصيلي  لومړنيو   ææÏ په  شو.  نه  تصويب  هم  هېڅكله  چې   ¡íكړ جوړ  سند   íنيمګړ يو   äقانو Çساسي   Ï  ¡åكړæ هڅه  Ñباني  Ñييس 

په   áكا  .Ò  ١٩٢٣  Ï ترڅنګ¡  Ïې   Ï خو  شو¡  æمنل  توګه  په   ãنظا  Ï  äفغانستاÇ  Ï  ¡ãنظا مطلقه  شاهي  كې   (.Ò  ١٩٣١  æÇ  .Ò  ١٩٢٣) قوÇنينو- 

 Ï كې  كابل  په  كې   äقانو Çساسي  په   áكا  .Ò  ١٩٣١  Ï  æÇ  ÇÑشو منتخبه  نيمه  Ñæكولو   åÑمشو  Ï كې  æاليتونو   æÇ كابل  په  كې   äقانو Çساسي 

 (áصوÇ Çساسي  عليه  æÏلت   Ï  äفغانستاÇ  Ï)  äقانو Çساسي   áكا  ١٣١٠  /.Ò  ١٩٣١  Ï  .
٣

.åشو ÇÑمنځته   ÇÑشو ملي  Çنتخابي  Ñæكولو   åÑمشو

Ñسمي  په   Çخو له   äخاÑÏنا محمد  پاچا   Ï  áكا  ١٣١٠ پر  چې  تصويب¡  كې  جرګه  لويه  په   áكا  ١٣٠٩  Ï كې   æÏما  (١١٠)  æÇ څپركو   (١٢) په   
٤

ټاكل  يې   åÑلپا كلونو  ÑÏې   Ï چې   ¡ÇÑشو ملي  يوې   Ï سم   åسر  (æÏما  ٥٧  -٢٧ (له  څپركي   ãÑڅلو له   äقانو Çساسي  Ïغه   Ï شو.   Ñخپو توګه 

پر  حقونو  پرÇخو   Ï  æÇ تفكيك  په   ææÇقو  Ï چې  پاچاهي¡  مشرæطه   ¡äقانو Çساسي   áكا  ١٩٦٤  Ï  .åæ شوې  æړÇندæينه   ¡áÏلوÑÏ  íغړ  íشو

 æÇ كړ   äعالÇ æÏلت   íÑجمهو يو  يې   äفغانستاÇ چې  الÑې¡  له  كوÏتا   Ï  áكا  .Ò  ١٩٧٣ پر   äقانو Çساسي  Ïغه  خو  æمنله¡   ¡åæ  åالړæ بنسټ 

 Ñنو  æÑڅلو  Ï شو¡  مخ   åسرÑæ æÑæسته  كوÏتا  ياÏې  له   ÏÇهېو چې  ناكرÑÇۍ¡  سياسي  هغې  شو.  لغو   ¡æ Ñييس   Ñجمهو يې   ÏææÇÏ محمد 

كمونيست   Ï  ¡Ò  áكا  ١٩٨٠ پر  كې)¡   åÏمو په  Ñياست   ìÑجمهو  Ï  ÏææÇÏ  Ï)  áكا  .Ò  ١٩٧٧ پر  شو:  المل   æكېد ته  ÇÑمنځ   Ï قوÇنينو  Çساسي 

Çلدين   äبرها  Ï  áكا  .Ò  ١٩٩٠ پر  Ñæپسې   æÇ كې   åÑæÏ په  Çهللا  نجيب  ډÇكتر   Ï  .Ò  áكا  ١٩٨٧ پر  كې¡  æخت  په  كاÑمل   ßببر Ñييس   Ñجمهو

بيا  Ñژيم   íÑجمهو نيمه  تر  څخه   ãنظا شاهي  له   :ææ ځانګړني   æÑæÏ Ïغو   Ï تضاæÏنه   æÇ Çختالفونه   .áپرمها  íÑجمهو Ñياست   Ï Ñباني 

 æÇ  äقانو Çساسي   Ï حتا  چې  پرته¡  طالبانو  له  جمهوÑيت-  Çسالمى   ÓæÇ  æÇ Ñژيم  طالبانو  æÏلت¡  Çسالمي  حاكميت¡  كمونيستي  تر 

يې  Ñژيمونه  پخوÇني   ¡áكړ معرفي  قوÇنين  Çساسي   íنو كې  لټه  په  قانونيت   Ï  åيو هر   -åæكا نه  هم  فكر  ال  يې   åړÇ په  قانونيت  ÏموكرÇتيك 

كوله.  ژمنه  ÇÑتلونكي   íنو  Ï يې   åÑلپا  ÏÇهېو  Ï  æÇ  áغند

 ãنو په  اليحې   Ï  áكا  .Ò  ٢٠١٠  Ï چې   ¡áصوÇ كړنو   Ï  ìهغو  ¡åÏلوÑÏ Çړيكه  نژÏې   åډېر  åسر شريعت  له   Ñتصو طالبانو   Ï څخه   äقانو له 

جوړææنكو   æستونز  æځانګړ  Ï" چې  ¡åشو تصويب   åÑلپا قسما Ï Ïې  اليحه   
٥

 .åæ åالړæ ÓساÇپر شريعت   Ï Çظاهر چې   ¡åكړ  åجوړ  ¡íيږÏيا

چې   ¡íكړæ مقابله   åسر النجو  عملي  هغو  له   æÇ تاييد  هويت  عصر   ÊÑماÇ  Ï تحريك   Ï  æÇ  íكړæ  ìمخنيو تيريو   æÇ Òياتيو   Ï قوماندÇنانو 

٦
æګرځي".  ÇÑتللوالمل   Ï برخې  ډېرې   Ï خاÑæې   Ï الندې   áæكنتر مستقيم  تر  تحريك   Ï

 æÇ  æكېد  íعصر  Ï كې  په æخت   (.Ò١٩٧٣  -١٩٣٣)  åظاهرشا محمد   Ï چې   ¡ìÏ äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï  Á ستثناÇ مهمه   åيو پاæ ãړ   Ï

Çساسي   Ïيا  ¡åسر ټولو  له Ïې  خو   .åæ كې پايله  په   äبدلو  Ï نه Ñ Ïژيم   æÇ كوÏتا   Ï نه  چې  شو¡  ته  ÇÑمنځ  توګه  په ÇÏسې  موخه  په  Çصالحاتو 

 ¡åÑلپا  æكېد ته  څنګ   Ï  ÏææÇÏ محمد   Ï څخه   äقانو Çساسي  له  كې  Çæقعيت  په   æÇ  åكړ ÇÑمنځته   Þنفا  æÇ  ÒÑÏ كې  كوÑنۍ  شاهي  په   äقانو

:íكېږ توضيحاæ ÊړÇندې  الندې   åړÇ په Ïې   .ææ ìæÒ åتر  Ï پاچا  Ï æÇ عظمÇÑصد  ìړæپيا چې æ Ïخت   ¡åشو ګټه Çæخيستل 

هغه "تر   Ï نۍÑكو پاچا   Ï چې  ¡åكړ  äعالÇ شاهي  موæÑثي   åيو كې  كوÑنۍ  په   åشاÑÏنا محمد   Ï äفغانستاÇ  ¡äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٣١  Ï

١٩٦٤ Ò. كاÇ áساسي قانوä په ÇساÓ كې څرګندå كړå¡ چې شاهي كوÑنۍ   Ï .(åÏ٥ مه ما) áګڼل كېد "æÑæ هغه Ï æÇ ÏالæÇ ينهÑټولو مشر نا

 äقانو Çساسي  همدې  خو   .íÏ يې æÇ æÇالæÏنه  پاچا æÑæڼه   Ï بيا   æÇ يې  æÇ æÇالæÏنه   ìæÒ مشر نوæÏ æÑيم  تر  بيا   ¡ìæÒ مشر ټولو  تر  هغه   Ï

æÑښانه كړåÏ í¡ چې Ï پاچا ìæÒ¡ لوÑ¡ خوÏ æÇ Ñ ترæÇ åالæÏنه¡ Ï هغوì ميرمنې æÇ æÇالæÏنه په سياسي ګوندæنو كې ګډäæ نه شي كولى 

 .Ò  ١٩٢٣ له  چې   ¡áكا شمسي   íهجر  ١٣٠١ پر   Çخو له  جرګې  لويې   Ï  ÏباÂ  áجال  Ï نظامنامه)  Çساسي  عاليه  æÏلت   Ï  äفغانستاÇ  Ï)  äقانو Çساسي   áكا  ١٩٢٣  Ï   ٣

ټاكل   Çخو له  خلكو   Ï نيمايي   íغړ  ÇÑشو  Ï æÏلت   Ï بنسټ¡  پر   äقانو Ïغه   Ï ÑÏلوÏې.  ماÏې   (٧٣) ټولې   æÇ څپركي  Çته   äقانو  Ïيا شو.   تصويب   ¡íلر  äسمو  åسر  áكا

عدليې Ç Ï ¡ÊÑÇÒæفغانستاÇ Ï äساسي   Ï يتÑجمهو ماÇ Ï .(åÏفغانستاÇ Ï äسالمي  مه   ٤١ نظامنامې  خوÇ ÇنتصابېدÇ Ï) .áساسي  له  پاچا   Ï يې  Ñنو نيمايي   æÇ áكېد

Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï مركز¡  فرهنګي  ليكوÇلو   Ï  äفغانستاÇ  Ï  æÇ ÇÏنش   Ñæسر  Ï كې   áحا عين  په   .Ò  ٢٠٠٧  /١٣٨٦ كابل   ¡١٣٨٢  -١٣٠١ مجموعه   åبشپړ قوÇنينو 

.ÆÑګوæ هم  ١٩٩٥  /١٣٧٤  ¡äÇتهر  ¡  (١٣٧٢  -١٣٠١) متن  بشپړ  قوÇنينو 

 ßÇæ  æÇ صالحيت  ډېر   ÇÑخو چې  پرتله¡  په  شريعت   Ï چې   ¡íكو  ÈيتوÒستاÇ څخه  Çصطالحاتو  هغو  له  ÇفاÏې¡  نظامنامې"  مخكې"  هغې  تر   æÇ ”Çصولنامې"   Ï   ٤

 ãنو په   "äقانو "ÇÏساسي   áټو  Ñنو Ñæپسې   æÇ  äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï  .íكېږ  áæÑكا  "äقانو"  ÓæÇ  ìځا پر   æÏفاÇ  æړÇæÏ  Ï  .ÏلوÑÏ  Êقو  æÇ صالحيت  لږ   ¡íلر

مذهبي  غير  يو  ړنګيدæÑæ æسته¡  تر  خالفت   Ï هلته چې  چيرې  څخه  تركيې  له  هغه   äفغانستاÇ چې  ¡íÑښكا خو ÇÏسې   ¡åÏ كلمه ي  öترك عربي   åيو  äقانو  .íÏ íشو  Ïيا

 .íæ خيستىÇ شو¡  جوړ  æÏ (seculor)لت 

له  غليم   Ï  æÇ كسانو  ملكي  له  بيولو¡  پرمخ   Ï جګړې  Çæلې  æسله   Ï اليحه   á٢٠١٠كا  Ï  .åÏ نسخه  شوې  كتل  بيا  اليحو   Ï كلونو   ٢٠٠٩  æÇ  ٢٠٠٦  Ï اليحه   áكا  ٢٠١٠  Ï ٥

 ÝÇعترÇ  ÑæÒ په   æÇ ځوæÑنه   æÇ شكنجه  اليحه¡  توګه  Ïې  په   .åÏ مجموعه   åيو الÑښوæنو   Ï  åړÇ په  æÑÏلو   Ï لړۍ   íتير  Ï ملكيت   æÇ ژæند  پر  خلكو   Ï چلن¡   åسر قوتونو 

اليحې   Ï  (åÏما مه   ١٤) ګڼي   ÇæÑنا  áژæ  æعسكر  æشو تسليم   Ï  æÇ ماÏې)   ٧٣  æÇ  ٧٠)  ÝختطاÇ  ¡áكو شوټ   æÇ شل  Ïښمن   Ï  ¡(åÏما مه   ١٩  æÇ  ١٥)  íكو منع  Çخيستل 

.íكړ  Çپيد  ìځا كې  Òړæنو  په  مسلمانانو  عامه   íÏعا  Ï چې   ¡íكړæ هڅه   æÇ  íكړæ چلن  Çسالمي   åسر خلكو  له  چې   ¡íÏ مكلف  "مجاهدين  چې  Çæيي¡   åÏما  (٧٨)

http://southasia.foreignpolicy. ٥-٦ (٢٠١١)¡ په ٦  كيت كالßÑ (په نيوياßÑ كې Ç Ïفغانستاä په Çړå څيړæنكى)¡ "حساÑæ Èكولو ته Ï طالبانو ÇÑبلل"¡ 

(áكا  ٢٠١٤  Ï ٢٦ com/posts/2011/07/06/calling_the_taliban_to_account_0, 6 July 2011 (السرسى Ï سپتمبر 



كتنه  åلنډ  åيو ته  بهير   æجوړېد  Ï  äقانو Çساسي   Ï كې   äفغانستاÇ ۲۰۱۴په 

3  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

Ïغه   .(åÏما مه   ٢٤) شي.  قاضي  كې  محكمه   åستر په  يا   íغړ  äلماÑپا  Ï Òæير¡   ìلومړ Òæير¡   äكسا  Ïيا چې   ¡ìÇكېد شي  نه   ÒÇÑ همد   æÇ

بې  څخه  مقامونو   æلوړ له  كوÑنۍ   ìهغو  Ï  æÇ نعيم  محمد  Òæير)  خاÑجه  æخت  هغه   Ï) صدÇÑعظم¡   Ñمقتد æخت  هغه   Ï كې  عمل  په  ماÏې 

 .åشو پيل  ثباتي  بى  سياسي  كې   äفغانستاÇ په   æÇ كړ  ته  ÇÑمنځ  مخالفت  كې  كوÑنۍ  شاهي  په   Úموضو Ïغه   .áكړ برخې 

 æÇ  íكېږ ګڼل   äقانو Çساسي  بشپړ   ÇÑخو Çړخونو   æډېر له  پوÑې  ترæÇسه  كې  تاÑيخ  په   äفغانستاÇ  Ï äقانو Çساسي   áكا  .Ò١٩٦٤  Ï هم  څه  كه 

ګوندæنو ÇÑمنځته  سياسي   Ï لكه  برخې¡  ځانګړې   äقانو Çساسي   Ïيا  Ï خو  شو¡  توګه æمنل  په   äقانو Çساسي  موقت   Ï كې   
٧

 äæتړ په  بن   Ï

څخه  æخت  هغه  له  شو:  ثابت  ستونزمن  څخه  Çړخونو  ځېنو  له   áæÏيا برخې  Ïغې   Ï هم  كې   äæتړ په  بن   Ï  æÇ شوې  نه  عملي  هېڅكله   ¡áكېد

ماÏې)   ٢٥٠٠)  äقانو مدني   íنو  åيو  Ï   áكا  .Ò  ١٩٧٦ پر   ¡áجوړېد قوÇنينو  Çساسي   æÑنو څو   Ï كې  موÏې  Ïې  په   ¡áتيرېد كاله   ÔېرÏ  åæÇ

بدلونونه   Ñæژ كې  حقايقو  سياسي   -æټولنيز په   äفغانستاÇ  Ï  ¡æجګړ  æلسيز  ææÏ  Ï  æÇ  ¡áكيد ته  ÇÑمنځ  ماÏې)   ٥٢٣)  äقانو  Á Çجز  Ï  æÇ

عجيب  كې   äقانو Çساسي   íنو په  چې  ته¡  تطبيق  قوÇنينو   æړÒ  Ï æÑæسته¡   áكا  .Ò  ٢٠٠٤ تر  حتا  قاضيانو¡   æÇ پوهانو   Þحقو  .ææ æÇÑستلي 

قوÇنينو  شته   Ï  åسر هغه  له   æÇ تفسير   äقانو Çساسي  شي¡  æكولى  چې  كې¡  پيژندنه  په   ãمقا هغه   Ï ستونزې¡   æÇ  åكړÑæ ÇÏÇمه   ¡áېدÑښكا

æموند.   ãÇæÏ Çمله¡  له  ګډæډيو   æناڅرګند  Ï  ¡íكړ عملي   ÞنطباÇ

ګامونه   Ñلو په  پرمختيا   æÇ پرÇختيا   Ï حكومت  Çنتقالي  ترڅو   ¡åÏلوÑÏ ړتياÇ ته   áچاپيريا سالم  Çمنيت   æÇ سولې  Ï تطبيق¡  تګالÑې   Ï بن   Ï

Çæخلي¡ خو په خوÇشينۍ سرÇÏ åسې  æنه شوÏ Ï ºáې پرخالÝ¡ هېوÇ Ï ÏÇمنيتي ستونزÏ ¡æ طالبانو Ï شوÏ æÇ ÔÑ كرæ æÇ íÒلسي جرګې 

 .åÏ نېټه  ìپا  Ï ېÑæÏ Ï íÒكر  Ï چې يې æ ãÇæÏكړ¡  پوÑې   áكا  .Ò ٢٠١٤ تر  چې  شو¡  كې ÇÑښكيل  لومه  په  لوبې  تعرضي  يوې   Ï ßÇæ Ï ترمنځ

æÑæسته  Ïې  (له   äكمېسيو  ßÇخپلو  ÊÑنظا  Ï تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï  æÇ  (SC æÑæسته  Ïې  (له  محكمه    åستر ÑÇÏÇې¡  مختلفې   åæÏ

هغه   åستونز  .íكو  åترسر Ïندې  كتنې  بيا   æÇ څاÑنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï ÇÑهيسې¡  تصويب  له   äقانو  ICSIC  Ï  áكا  .Ò٢٠٠٨ پر   :(ICSIC

.ÏلوÑÏ تناقض كې¡   Úموضو عين  په   åسر ماÏې  مې)   ١٢١) له   äقانو Çساسي   Ï äقانو  ICSIC  Ï چې  ¡åشو ته  مهاÇÑ áمنځ 

  
Ç Ïساسى قانوÏ ä لويه جرګى غړÏ ì كاá ٢٠٠٤ ÒيږÏيز¡ كابل

ته  ÇÑمنځ   åÑكړنال  åيو  åÑلپا بياÑغونې   Ï  äفغانستاÇ  Ï يې   åÑلپا كلونو  پسې  پرله  ÑÏې   Ï چې   ¡åæ پايله   ÓÇكنفر  áÇنړيو يو   Ï  Çخو له  ملتونو   æملګر  Ï  äæتړ بن   Ï   ٧

 æÇ بياجوړæنه  سيستم   íنو  Ï عدÇلت   Ï  äæتړ Ïغه  شو.  ته  ÇÑمنځ   Çخو له  موسسو  مرستندæيو  بهرنيو   æÑنو  æÇ  UNAMA  Ï  äجريا يي  مرحله   áنتقاÇ سياسي   Ï  .åكړ

 Ï ښځو   Ï كې  حكومت  په   æÇ æÏæÏنو  حقوقي  Çفغانانو   Ï حاكميت¡   äقانو  Ï معياæÑنو¡  نړيوÇلو  Çصولو¡  Çسالمي   Ï  æÇ بنسټ  پر   äقانو Çساسي   íنو  åيو  Ï  ¡ÍصالÇ

æمنله.   ¡ÓساÇ پر   äæګډ  ÎÇپر



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 4

Ç Ïساسي قانوä تفسير æÇ بيا كتنه . ٢

پاÑلماني قانوä جوړæنه Ï æÇ حكومت پر كړنو څاÑ¡ په تېرÑÏ æيو لسيزæ يا ډېرæ كې¡ Ï معاصرÇ æساسي قوÇنينو په يو عمدå خصوصيت 

خپلو Çæكونو   Ï ÓساÇ پر  äقانو څانګې Ç Ïساسي  تقنينيه Ç æÇجرÇييه  چې   åÑلپا كې¡ Ï Ïې  قوÇنينو  ډېرÇ æساسي  په  نن Ñæځ   .íÏ íشو  áبد

 .íلر  äشتو شكل¡  يو  كتنې  بيا  قضايي   Ï æساتي¡   Ïæحد

Çساسي   Ï هېوæÏÇنو  Çسالمي  ټولو  چې  ښيي¡  تجربې  كې  هېوæÏÇنو  عربي  ځېنو   æÇ  äÇيرÇ په  كې  لومړيو  په  پيړۍ  مې   ٢٠  Ï Ïې¡  له   åسر

Çساسي   Ï كې¡  مصر  په   .íæ مختلفې  موخې  څاÑنې   æÇ كتنې  بيا   Ï  äقانو Çساسي   Ï شي   ìÇكېد  .åÏ كړې  پيل  æÑæسته  كتنه  بيا  قوÇنينو 

 áÑسپاæ Ñæته   ßÇæ  íÑنحصاÇ بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï  æÇ  åشو  åجوړ  áكا  .Ò  ١٩٧١ پر  محكمه  عالي   äقانو Çساسي   Ï بنسټ¡  پر   äقانو

له   
٨

حقونو   Ï ملكيت   Ï بيا   åتېر په   Çخو له  Çæلو  پانګه   Ï چې  شي¡  ته  ÇÑمنځ  سيستم  قضايي  ÇÏسې  چې   ¡åæ  ÇÏ موخه  محكمې  ياÏې   Ï شو. 

بيا  په   äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ١٩٨٩  Ï كې  جمهوÑيت  Çسالمي  په   äÇيرÇ  Ï شي.  æبلل  تضمين  قانوني  يو  حقونو  Çساسي   æÇ  Êثبا  Ï Çړخه¡ 

Çسالمي   Ï  æÇ æساتي  æÇÑړنې  السته   ÈنقالÇ Çسالمى   Ï چې   ¡åشو ته  ÇÑمنځ   åÑلپا Ïې   Ï  ¡(ÇÑشو (څاæÑنكې   ÇÑشو ساتونكې  كې¡  كتنه 

ته  ÇÑمنځ  خاطر  Ïې  په   áكا  .Ò  ١٩٨٢ پر  محكمه¡   äقانو Çساسي   Ï تركيې   Ï چې  كې¡   áحا ÇÏسې  په   ¡íكړæ مالتړ  څخه  بنسټونو  له  æÏلت 

.íكړæ حمايت   ¡íېږÏيا هم   ãنو په   
٩

 ãكماليز  Ï چې  څخه   ãسيكولريز ډæله  تركيې  له  چې   ¡åشو

بېلګه¡  هغه  كې¡  سيستم  متمركز  په  متمركز.  غير   æÇ متمركز   :íلر  Ïجوæ ډæلونه  مختلف   åæÏ څاÑنې   æÇ بياكتنې   Ï قوÇنينو  Çساسي   Ï

 Ï يا  محكمه   äقانو Çساسي   Ï  ¡åÑÇÏÇ شوې  æقف   åيو  -íكېږ  áæÑكا كې  Çيټاليا   æÇ جرمني  فرÇنسه¡  لكه  هېوæÏÇنو  æÑÇپايي   æډېر په  چې 

 æمعتبر  Ï  åړÇ په  كړنو   Ï حكومت   Ï يا  تطابق¡   Ï  äقانو يو   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې   ¡åÏ  åÑÇÏÇ æÏلتي  يوÒÇينۍ   -ÇÑشو  äقانو Çساسي 

پرېكړßÇæ æ لرí. كله چې په يوې قضيې كې Ç Ïساسي قانوä په Çړå پوښتنې الندې محكمو ته æړÇندې شي¡ نو Ï حل لپاåÑ يې Ç Ïساسي 

 .íكېږ ÇÑجع  ته  محكمې   äقانو

محكمو  ټولو  كې   Áقضا په   ¡ìÏ  ÏæÏ كې   äپاكستا  æÇ Çياالتو   åمتحد په  چې  سيستم¡  هغه  كې¡  بياكتنه   åغيرمتمركز په   äقانو Çساسي   Ï

پوÑې   äقانو Çساسي  په  æخت  هغه  محكمه  عالي  كې  سيستم  پوÑتني  په   .íÏ  íشو  áكړÑæ  ßÇæ بياكتنې   æÇ څاÑنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï ته 

تعديل   áكا  .Ò١٩٧٣  Ï كې¡   äپاكستا په   .íæ  íشو ÇÑجع  Ñæته   Çخو له  محكمو  الندينيو   Ï چې  نيسي¡  الندې   Ñغو تر  پوښتنې  Çړæندې 

څيړنې  تر   äقانو هر   æمر  æهر غوښتنه¡  په   íګړæ يو يا  حكومت   Ï ¡محكمه  áÇÑفد شريعت   Ï چې ماÇæ åÏيي¡   (D٢٠٣) äقانو شوÇ íساسي 

الندينۍ   .íكېږ فسخه  نو   ¡íلر تناقض   åسر حكم   ãكو له   ãسالÇ  Ï  äقانو الندې  بحث  تر  چې  شي¡  معلومه  چيرې  كه   æÇ نيسي  الندې 

 ¡íæ  íشو ته  ÇÑمنځ  بنسټ  پر  هغو   Ï چې   ¡åړÇ په  حالت  يا  عمل   åيو  Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې  چيرې  كې¡  قضيو   æځانګړ په  محكمې 

ÇÏسې  په   .íكو  ÑنكاÇ يې  څخه  تطبيق  له  محكمه   ¡íلرæ تناقض   åسر  äقانو Çساسي  له  پريكړې  چېرې  كه   .íكو پرېكړې  شي¡   Çپيد شك 

ډæلونو   æÑنو ææÏ غير متمركز سيستم پر ¡åړÇ صالحيتونو په Ï (CS) سترې محكمې Ï .åÏ سترې محكمې Ï åستۍ خبرæÑæ كې æÏÑÇمو

يا  تعليق  هغه  تر   Çخو له   SC  Ï  äقانو  .(٢  æÇ  ¡íلر  ßÇæ باطلولو   Ï  äقانو  Ï كې   äپاكستا  æÇ Çيالتونو   åمتحد په   SC  .(١  :íكېږ æېشل 

بياكتنه  يا  څېړنه  قضايي   áæډ شوÏ .ìغه æÑæستۍ  جوړ   íæ نه  äقانو بل   ìځا پر  يې  يا   æÇ تعديل  يا   Çخو له   äلماÑپا  Ï چې   ¡íكېږ  áæځنډ

هغه  بحرين   æÇ Çندæنيزيا  تركيه¡  مصر¡   .íلر  ÌÇæÑ كې   äفغانستاÇ په  كچې  يوې  تر   æÇ نايجريا  ماليزيا¡  ÇماÇÑتو¡   åمتحد عربي  يمن¡  په 

١٠
 .íلر  åړÇ پوÑې  محكمې  جال  يوې  په   äقانو Çساسي   Ï توګه   åبشپړ په  چاÑې  بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï هلته  چې   ¡íÏ هېوæÏÇنه 

هېوæÏÇنه   äلبنا  æÇ  áسينګا موÑيتانيا¡  مرÇكش¡  ÇلجزÇير¡  تونس¡   Ï كې¡  Çفريقا  شمالي  په  سم   åسر  ÏæÏ له   äقانو Çساسي   Ï فرÇنسې   Ï

چې   ¡íړÇغو څخه   ÇÑشو له   äقانو Çساسي  خپل   Ï فرÇنسه  خپله  په   .ìÏ  Ïæمحد يې  صالحيت  چې   ¡íلر شوÇÑګانې"   äقانو "Çساسي   Ï

تر  طرحې  قانوني   æغړ  æځانګړ  Ï  æÇ  (íكو  Á ÇجرÇ يې  Ïقت  په   æÇ تطبيق   ãحكاÇ  äقانو Çساسي   Ï چې  قوÇنين¡  (هغه  قوÇنين  بنسټيز   áټو

 ¡æغړ قوې  مقننه   Ï كاÑكوæنكو¡  سياسي   Ï توګه  عمومي  په  بياكتنه  مخكنې   æÇ  Ïمجر  áæډ Ïغه   äقانو Çساسي   Ï  .íÑګوæ مخكې  تنفيذ 

 Ï چې  ځكه   ºíلر محدÏæيت   åپلو له  موخو   Ï شوÇÑګانې¡  قوÇنينو  Çساسي   Ï  .íكېږ  åترسر  Çخو له  حكومتونو   æييز سيمه  يا   íئيوÇجرÇ

 Ï صالحيت  Ï æÇ قضيو  æځانګړ  Ï Úموضو هم  څه  كه   ºíÏ نه يې ÇلزÇمي  پريكړې   æÇ íلر ځانګړنې  سياسي  ډېر   ìځا پر  خصوصيت  قضايي 

 äقانو  Ï åسر  äقانو له Çساسي  چې   ¡íكوÑæ åÒجاÇ ته محكمې  سيستم  متمركز  غير  بياكتنې   Ï äقانو كوÇ Ï .íساسي   Þفر مخې  له   æÏæحد

 The Struggle for Constitutional Power: Law,)  ¡åÏæ  íÏقتصاÇ  æÇ سياست   ¡äقانو كې  مصر  په   -åÒÑمبا  åÑلپا  äقانو Çساسي   Ï مصطفى¡  تامر    ٨

ÆÑګوæ ¡٥٧f  ¡(٢٠٠٧ مطبعه¡   äپوهنتو كمبريج   Ï :كمبريج) ،(Politics and Economic Development in Egypt

 Models of) ترمنځ¡   ãæÇتد  æÇ  äبدلو  Ï قوÇنين:  Çساسي  كې  هيوæÏÇنو  Çسالمي  په   ¡ÑÏæÑ  äتيلما  æÇ  Êæګر Ñينر  موÏلونه"   áæكنتر  ìÏبنيا  Ï"  Êæګر Ñينر    ٩

 æÇ  ÏÑكسفوÇ)  (Institutional Control in Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity
مخ.  ٢٢٢  ¡(٢٠١٢ مطبعه¡   äپوهنتو  ÏÑكسفوÇ  Ï  :ßÑنيويا

مخ.  ٢٢٤  ¡(Models of Institutional Control) "لونهÏمو  áæكنتر  ìÏبنيا  Ï"¡Êæګر   ١٠



كتنه بيا   æÇ تفسير   äقانو Çساسي   Ï۲۰۱۴

5  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

چې  بياكتنه¡  مشخصه   áæډ Ïغه   .íكړæ بياكتنه  شي¡   ãمعلو يې  Çغېز   áÇنړيو چې  كله  æÑæسته  ډېر  يې  څخه   æتنفيذېد له   ¡åړÇ په  تطابق   Ï

æÑæستيو  څو  په   .
١١

íلر بڼه  ÇلزÇمي   åياترÒ  æÇ  åÏ بنسټه   ÎÇپر  ¡íلر خصوصيت  قضايي   ìځانګړ  ¡íېږÏيا هم  نامه  په  بياكتنى  æÑæستنۍ   Ï

كړÇÏ .íسې   åترسر بياكتنې Ïندې   Ï äقانو ترڅو Ç Ïساسي  شي¡  جوړې  محكمې  جال   äقانو چې Ç Ïساسي   ¡åÏ ÇÏ لتياÇلېو  åډېر كې   æلسيز

١٢
 .íكېږ پلي  كې  ÏموكرÇسيو  نويو   æډېر په  چې   ¡íېږÏيا نامه  په  سيستم  جرمني   Ï  äجريا يو 

 Ñتو  ìشو  áلګو پوÑې   Ñجمهو Ñييس  په  شي¡  كولى  محكمې  ياÏې   .íلر هم  Ïندې  نوÑې  ډېرې  محكمې  بياكتنې   Ï قوÇنينو  Çساسي   Ï

 Ï ګوندæنو  سياسي   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې  Ïې  تر   äÂ  æÇ  ¡íكړ حل   ÝختالÇ ترمنځ   æÑÇÏÇ  Ï æÏلت   Ï  ¡íÑڅاæ ټولټاكنې   ¡íڅېړæ هم 

 íكليد  æندæړÇ ځېنو   Ï پوÑې  بياكتنې  په   äقانو Çساسي   Ï هم  ßÇæ قانوني  æÇ هېوæÏÇنه  چې  بريښي¡  پرېكړې æكړÇÏ .íسې   åړÇ په  تطابق 

 æپرېكړ  Ï محكمې   Ï  æÇ  íæ شي  څه  به   ÓساÇ Ïعوې   Ï  ¡íكړæ  åعوÏ شي  كولى   ßڅو  :íلر  äميال ته   Çخو توپيرæنو   Ï  åړÇ په  پوښتنو 

په æÑæستنيو  محكمې   Ï äقانو يا Ç Ïساسي   äقانو جوړæلو   Ï محكمو  Ï ¡äقانو په Çساسي  ته  پوښتنو   æÏيا شي   ìÇكېد  .íæ څه به  Çغيزې 

 .íæ  íشو æيل   ÈÇځو كې  تفسيرæنو 

 äقانو Çساسي   Ï شي   ìكوال چې   áæډ همهغه   ¡íÑæÇæ قضيې  íشو ته  څخه ÇÑمنځ  پېښو  مشخصو  له  شي¡  كولى  محكمه   äقانو Çساسي   Ï

بياكتنه   åÏمجر  åيو الندې æنيسي.   Ñغو تر  شي¡  نافذ   äقانو يو  يا  شي  پېښه ÇÑمنځته   åيو چې  مخكې  تر Ïې  حتا  توګه¡   åÏمجر په  مسايل 

 Ï  äقانو Çساسي   Ï پرته   ÝختالÇ Çæقعي   ãكو له  چې   ¡íړÇغوæ څخه  محكمې  له  ټولنې  سياسي  چې  كله  شي¡   ìÇكېد  åترسر هم  æخت  هغه 

١٣
 .íكړ æړÇندې  تفسير  باصالحيته   åړÇ په  متن 

 Ï چې   ¡åÏ منلې   åسر صالحيت  Ïې  له   ÇÑشو æÏلت   Ï نظامنامې¡  Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٢٣  Ï  ¡äقانو Çساسي   ìلومړ كې¡   äفغانستاÇ په 

شكايت   åړÇ په   äقانو يو   Ï  ìهغو چې  "كله  بيا   åتير په   Çخو له   ææمتضر  Ï چې   ¡áمها هغه  توګه  ځانګړې  په   ¡íÑڅاæ  ÊÇÇجرÇ حكومت 

ټولې  حكومت   Ï چې   ¡æ  íشو Ñæكړ   ßÇæ ته   ÇÑشو ترڅنګ  Ïې   Ï  .(åÏما مه   ٤٣)  .íكړÑæ  ÞنطباÇ  åسر  äقانو Çساسي  له   äقانو Ïغه   ¡íكو

 ÇÑشو  åسربېر Ïې  پر   .(åÏما مه   ٤٦) æنيسي  الندې  بياكتنې  تر  شي¡  æړÇندې   åÑلپا توشيح   Ï ته  پاچا  چې  مخكې¡  Ïې  تر  طرحې  قانوني 

السليك  يې   åسر حكومتونو   æÇ Çړخونو  بهرنيو  له   äفغانستاÇ چې  ليكونه¡  موÇفقه   æÇ قرæÏÇÏÑÇنه  تړæنونه¡  هغه   áټو چې   ¡åÏلوÑÏ  åندÏ

كړææ í¡ تر بياكتنې الندې æنيسي (٤٩ مه ماåÏ). ÇÏ هغه څه íÏ¡ چې په CRC كې Ï ليكوáÇ پخوÇنى همكاÑ سرÇÏ Ñæنش¡ چې æÑæسته 

كړې   åÑغو چوپتيا   åړÇ په  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï  äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٣١  Ï  .íلر نظر  Ñæته  كې  برخه  Ïې  په  هم  شو¡  Òæير  عدليې   Ï

موند. بدلوæ äنه  كې  قوÇنينو  په Çساسي  كلونو   .Ò ١٩٧٧  æÇ ١٩٦٤  Ï حالت Ï æÇ åæې 

ÑÇÏÇې  سياسي   Ï æÏلت   Ï توګه   åعمد په  چې   ¡åكړ ته  ÇÑمنځ   ÇÑشو  åكسيز  ٨  äقانو Çساسي   Ï  ¡äقانو Çساسي  نجيب  ډÇكتر   Ï  .Ò  ١٩٨٧  Ï

 Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  تړæنونه"   áÇنړيو  æÇ سندæنه  قانوني  "قوÇنين¡  چې   ¡åæ شوې   áÑسپا  åندÏ ته   ÇÑشو Ïغې   .åæكا  Ñكا يې  توګه  په 

 áحا عين  په   .(åÏما مه   ١٢٣)  "íكړÑæ  åÑمشو  æÇتړ په  مسئلو  تړلو   Ï پوÑې   äقانو Çساسي  په  ته  Ñئيس   Ñجمهو  æÇ"  íڅېړæ  åÑلپا تطابق 

په   ÝنكشاÇ  Ï مسئلو  حقوقي   æÇ قانوني   Ï ته  Ñييس   Ñجمهو بنسټ¡  پر   äقانو Çساسي   Ï  " چې   ¡åæ شوې   áÑسپا هم   åندÏ  ÇÏ ته   ÇÑشو كې 

 æÇ  Êموضوعا  Ñنو  ÇÑشو  Ï ټاكل.   åÑلپا كلونو   æشپږ  Ï  íغړ  ÇÑشو ياÏې   Ï  Ñجمهو Ñييس   (åÏما  ١٢٤)  "íكړ æړÇندې  æړÇنديزæنه¡   åړÇ

 .(åÏما مه   ١٢٧)  "áجوړېد  ÓساÇپر  äقانو  Ï" طرÇÒلعملونه  تشكيالتي 

قانوني  چې  كله   ¡íړÇغو  äقاضيا Çفغاني  چې  شي¡   ìÇكېد  ÇÏ المل  يو  بهير  ټكنى  نسبي   Ï بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï كې   äفغانستاÇ په 

حقيقت  Ïې   Úموضو Ïغه   .íكړ ترالسه  مرسته   åÑتيا څخه  منابعو  Çسالمي  له   ¡íكړ نه  برÇبرې  مشوÑې  æړ  Çړتيا   Ï الÑښوæنې  موجوÏې   æÇ

æضعي   Ï چې   Êموضوعا هغه  كړې¡  الÑښوæنه  ته  قاضيانو  قوÇنينو  Çساسي   æډېر  äفغانستاÇ  Ï چې   ¡íكېږ  íړæالپيا  åسر  ãپا په  ته 

قوÇنينو له خوÇ حل نه شي¡ بايد Ç Ïسالمى يا حنفي مذهب Ï حكمونو پر ÇساÓ حل شي- هغه حالت چې æÇ Ïسني Çساسي قانوä له (١٣٠ مې) 

ماíÏ سرå تطابق لرÏ Ï .íغې ماÏې ډېر ښه كيفيت¡ په ÇÏسې يو حالت كې¡ چې Ï "عدÇلت æÑحيه په ډېرå ښه توګه تامين شي" په خوÇشينۍ 

 Ï  äقانو Çساسي   Ï چې   ¡íلر  åغيزÇ  ÇÏ  åÏستفاÇ څخه  سيستم  قانوني  له  مذهب  حنفي   Ï  .íكېږ نه  پاملرنه  Ñæته  كې   æÏÑÇمو  æياترÒ په   åسر

 Constitutional Review in) áكوÑæ ÑپوÇÑ áÇنړيو åړÇ سۍ پهÇموكرÏ" له مركز څخه äقانو Ï åÑلپا Ïليږ Ï äساسي قانوÇ Ï"¡íÑÏسوجيت چو æÇ Ó١١ كاترين ګلن با

http://democracy-reporting.org/files/dri- ¡سپتمبر¡ ٨ مخ á٢٠١٣ كا Ï ¡ليكنه" ٤٠ åلنډ ¡(New Democracy: Reporting International
bp-40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf (السرسى ٢٤ Âګست ٢٠١٤)¡

http://¡(٢٠٠٨  ¡äفغانستاÇ  : (كابل   ¡(Comparative Constitutional Review) بياكتنه"   åپرتليز  äقانو Çساسي   Ï"¡ګنيبرګ   ãتا  Ï   ١٢

لې   ìسير  Ï كې  áحا عين  په   :  ١  ¡(٢٠١٤  ìÑæفبر  ٢٦ comparativeconstitutionsproject.org/files/ constitutional_review.pdf (السرسى 
كې  بياكتنې  په   äقانو Çساسي   Ï مرÇكش  كې¡  هيوæÏÇنو  ÑÏې  په  Çفريقا  شمالي   Ï  ¡p١١١F  ¡(٩ .n)  ÑÏÇÑ  æÇ  Êæګر  ¡"äقانو Çساسي  كې   (ÈلمغرÇ)  Èمغر "په   ¡ìÇÑ

 .íلر حالت   áمعتد كې  تونس   æÇ ÇلجزÇير  په  چې  كې   áحا ÇÏسې  په   ¡ìÏ æړÇندې  ټولو  تر 

مخ.  ٣  -١  ¡(n١٢) ګنيبرګ   ١٣



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 6

 äقانو Çساسي   Ï خپله  په   ãبهاÇ  äقانو Çساسي   Ï چې   ìپرځا Ïې   Ï æشي.   íمخنيو څخه   æكېد ته  ÇÑمنځ  له  بحثونو  ژæنديو   Ï  åړÇ په  تفسير 

 ¡åÏ  ÇÏ معنا  خبرې  Ïې   Ï  .íلر æسعت   æÇ منعطف  ډېر  چې   ¡íكو مرÇجعه   åÑلپا Ïې   Ï ته  منابعو  حنفي   äقاضيا Çفغاني  شي¡  حل   ÓساÇ په 

ګټه  Çحكامو  له  قوÇنينو  Ïغو   Ï پخپله  كې  تعبير   æÇ تفسير  په  قوÇنينو  æضعي   æÑنو  Ï پرتله  په   äقانو Çساسي   Ï ښايي   äقاضيا  äفغاÇ چې 

.íكو  íæناÑÏ شريعت  Ï  áټو ځكه  نو  نشته¡   ÏæÏ نينوÇقو Çساسي   Ï كې   ãسالÇ په  چې   ¡åÏ جوته هم   åخبر  ÇÏ Çلبته  Çæخلي. 

«ÏموكرÇسى   Ï  .åشو ته  ÇÑمنځ  محكمه   åستر خپلوÇكه   åيو  åÑلپا ځل   íلومړ  Ï مخې¡  له   äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï كې   äفغانستاÇ په 

كې   åÑæÏ نتقاليÇ په  ¡(SC) محكمه  åستر لومړۍ   .åكړ پاملرنه Òياته  ته   ÍصالÇ قضايي يې æ ãÇæÏكړ¡  كاله   ٩ چې  موÏې¡  لنډې   «äÇÑæÏ Ï

 æÇ خيستهÇæ åغاړ پر   åنډæ كهÇخپلو خپله  يې  توګه   íجد په  پيل æكړ¡   Ñكا په   áكا  .Ò  ١٩٦٦ پر  مخې)  له  ماÏې  مې   ١٢٥  Ï  äقانو Çساسي   Ï)

قاضيانو  كچو   æلوړ  Ï  åÑلپا  Ñكا Ï Ï SCې  الندې æنيولې.   Ñغو تر  يې  پوښتنې  ډېرې  تطابق   Ï ترمنځ   äقانو Çساسي   æÇ نينوÇقو  åÏموجو  Ï

 æكېد عملي   æÇ معلوماتو   Ï الÑې  له  Çلمانو  متحد  قضايي   Ï يې  ليكونه   åپريكړ  Ñسيمينا  Ï  ¡áكړ جوړ   
١٤

سيميناæÑنه  قضايي   íړæپيا ته 

متحد   æÏيا  Ï كې  پايله  په  شي.  تنظيم  چاÑې  محكمو   Ï ترڅو  كړې¡  ترتيب  يې  (قوÇعد)  الÑښوæنې  ليكلي   æÇ  áليږæ محكموته ټولو   åÑلپا

موضوعاتو  جزÇيي   Ï»  åقاعد تفصيلي   åډېر كې   æعدÇقو Ïې  په   .åشو  åÑÏصا  Çخو له  محكمې  سترې   Ï سلسله   åيو  æعدÇقو  æÇ Çلمالونو 

Ïغه   åياترÒ  .
١٥

 áنافذېد æÑæسته   æخپرېد تر  كې   åجريد Ñسمي  په  قوÇعد   Ñنو ÇÏسې   æÇ  ÇÏ  .íلر ماÏې   ٦١ چې   ¡íÏ قوÇعد»   ÏښوÑال  åÑلپا

ياæÏنه  بايد   .ææ  íشو جوړ   ÓساÇ پر  فقه   Ï مذهب  حنفي   Ï مخې  له   æÏما  (١٠٢)  æÇ  (٦٩)  Ï  äقانو Çساسي   Ï طرÇÒلعملونو   æÇ قوÇعد 

ÇÏسې   .åشو پيل  æÑæسته¡  څخه  ماÏې)  ډېرې   ٥٠ (تر   äقانو  Á Çجز  æÇ ماÏې)   ٢٥٠٠)  äقانو مدني  له   áكا  .Ò  ١٩٧٦ پر   åÑæÏ Ïغه  چې  æشي¡ 

.åæ كړې  åÑغو چوپتيا  يې   åړÇ په   äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï چې   ¡åسربېر پر Ïې   ÊماÇقدÇ ځېنې Ïغه  چې   ¡íمعلومېږ

 æÏښوÑال  Ï فقه   Ï  åسر بل  يو  له   .íكو  åÑشاÇ ته  بياكتنې   äقانو Çساسي   Ï æشي¡  ياæÏنه  ترې  به  كې  برخو  ÇÑتلونكو  په  چې  څرنګه  لكه   

مكتب  حنفي  په  چې   ¡åسر پاملرنې  په  ته  حقيقت  مسئله Ï .åæغه   åيو  åÑلپا محكمو   Ï  äفغانستاÇ  Ï هيسېÇÑ Çپخو له  توپيرÇæلي¡  كتابونو 

په   ¡åړÇ په  æړتيا   Ï فقه  حنفي   Ï  Çخو بلې  له   æÇ توپير   Ï ÇجرÇÇتو   Ï كې  محكمو  په   Çخو يوې  له   åÑچا Ïغه   ¡íلر  Ïجوæ نظريې  مختلفې  كې 

 .íæ كړې  ته  ÇÑمنځ  ستونزې  كې   äقانو Çساسي 

پخپله   áكا  .Ò  ١٣٥٠ پر  ضيايي  پرæفيسر  Ñئيس¡  محكمې  سترې   Ï كې   Ñسيمينا قضايي  æÏيم  په  Ñييسانو   Ï محكمو  æاليتى   Ï

Çساسي  له   Ñسيمينا  Ï يوÇæلي¡   äجريا قضايي   Ï Ïې  سم   åسر ماÏې  مې)   ١٠٤) له   äقانو Çساسي   Ï چې  ææيل¡  كې  æينا  پرÇنېستونكې 

مهمې  ډېرې  ځېنې   .ìكړ تغيير   ìæپوها Òموږ  څخه   äقانو "له  كې  Ñڼا  په   äقانو Çساسي   íنو  Ï چې   ¡åكړ Òياته  هغه  شي.  æګڼل  څخه  موخو 

شته".  ÝختالÇ  æÇ توپير  كې   äجريا په  محكمو   Ï ترæÇسه  خو   ¡íشو حل  كې   Ñسيمينا  íلومړ په   áكا  ١٩٦٨  /١٣٤٧  Ï مسئلې 

 æÇ  äجريا محكمې   Ï چې   ¡åæ مهمه   ÇÏ æكړ.   Ñټينګا باندې  تعامل  قضايي  æړ   Ñæبا  Ï  æÇ Çæحد  يو  پر   æÇتړ په  تطبيق   Ï  äقانو  æÇ فقه   Ï هغه 

مرÇجعو   æÇ ماخذæنو   Ï Ñئيس  محكمې  سترې   Ï  åړÇ په  توپير   Ï مسئلو   Ï كې  فقه  حنفي  په 
١٦

æې.  ÇæÏمدÑÇې  كې  پېښو  Ñæته  په  پرېكړې 

 .ÏلوÑÏ  Ñټينګا يوÇæلي  پر  مرÇجعو   æÇ موقفونو  بها)  (مفتى   æشو موÇفقه   æÇ  æشو ÇÑجح   Ï كې  منابعو  په  فقه   Ï  .ÏلوÑÏ  Ñټينګا يوÇæلي  پر 

هدÇيه   åكړæ هڅه   SC Çمله¡  همدې  له   ¡åæ نه   åÏموجو هم   åژباړ يې  كې  منابعو  په  Òموږ   æÇ  ææ ژبه  عربي  په  كتابونه   ÏښوÑال ډېر  فقه   Ï

 æÇ  ìلومړ  .íژباړæ سيلهæ په  íÑلسوÇ Çالتاسى   Ï كې ټوكونو   æشپږ په  كې  مياشتو   æشپږ په  يې  الÑښوæنه  معلوماتو   Ï  æÇ [Çلمرغيناني]¡ 

 .åæ 
١٧

ãالحكاÇ مجله پر  يې Ï (æÇتامن)  تكيه   åعمد چې   ¡ÏلوÑÏ äجريا  Ñكا ټوكونو   æÑڅلو  æÑنو  Ï æÇ áشو  áژباړæ íÑÏ په يې  ټوكونه   ãشپږ

له   áæډ  Çهمد  æÇ ډكولو   Ï تشو   Ï قوÇنينو   æÑنو  Ï يې   äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï چې  بنسټونه¡  هغه   ¡íكو مرسته  مطالب  الندې   ÇÏ

 .íكړ توضيح   ¡áشو بريالى   æÇ æكړ   Ñكا كې¡  برخه  په  تطابق   Ï فقه  حنفي   æÇ  äقانو  Ï  åسر  äقانو Çساسي 

كې   æÏما  ææÇ په  قوÇعد)  مربوطه    åړÇ په  پېښو  حقوقي  قضايي   Ï)  "áكو Çغيزې  بې  Çحكامو  قضايي   Ï كې  پېښو  حقوقي  مدني  ١."په 

جزÇيي   Ï)  äقانو  áكا  ١٩٦٥  Ï طرÇÒلعملونو  جزÇيي   Ï  áباطلو (پېښو)  قضيو  جزÇيي   Ï چې   ¡íشو æيل  توګه¡   åلنډ په   .íÏ  íشو تشريح 

Ïغه  قوÇنينو   åÏموجو كېدې.  ګڼل   ÊÑæضر هم   åÑلپا  æÇعوÏ مدني   Ï الÑښوæنې  Ñæته  خو   ¡íكېږ  åترسر  Çخو له   (١٣٤٤  äقانو ÇجرÇÇتو 

په   ãلړ  æÇ تلي   Ï  áكا  ١٩٧١  /١٣٥٠  Ï شو¡  پرÇنېستل   Çخو له  ضيايي  عبدÇلحكيم  ډÇكتر   Ñفيسوæپر Ñئيس¡   Ï محكمې  سترې   Ï æخت   Ï چې   ¡Ñسيمينا æÏېيم    ١٤

كې  حلولو  په   æستونز قضايي  مهمو   æډېر  Ï كې  سيميناæÑنو   æÏيا په  چې  ښيي¡  كتنه   åكر ليكونو   åپرېكړ  Ï  Ñسيمينا  Ï æموند.   ãÇæÏ  åÑلپا Ñæځو   ١٩  Ï كې  مياشتو 

 .ÆÑګوæ مخ   ٧٠  ¡١٣٥٠  ¡Ñسمينا æÏيم  Ñييسانو   Ï محكمو  æاليتي   Ï ګڼه)¡  (خاصه   åÏلعاÇ  Þفو  (áناÑæژ  SC  Ï)  Á قضا  Ï  åÑلپا معلوماتو   æÑنو  Ï  .ææ  íشو پرمختګ 

ټوكو  ÑÏيو  په   ¡íÏ  åړÇ په   ÝنكشاÇ  Ï پوÑې  كلونو   (١٩٧١  -١٩٦٧)  ١٣٥٠  Ï څخه   ١٣٦٤ له  چې  كې¡  ګڼو  ÑÏيو  په  ټولګې  بشپړې   æعدÇقو  æÇ Çلمالونو  متحد   Ï   ١٥

 .íÏ íشو چاپ  كې 

.٤  ºìځا هماغه   ¡áناÑæژ  SC  Ï) قضا  څخه¡  æينا  پرÇنسيتونكى  له  ضيايي  Ñئيس¡   Ï محكمې  سترې   Ï كې   Ñسمينا æÏيم  په  Ñئيسانو   Ï محكمو  æاليتي   Ï   ١٦

مخ.   ٥  ¡ìځا هماغه    ١٧



كتنه بيا   æÇ تفسير   äقانو Çساسي   Ï۲۰۱۴

7  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

 .ìÇæ  íشو æړÇندې   åÑلپا تنفيذ   Ï بايد  كې  æخت  هماغه  په  چې   ¡áكو æړÇندې  قوÇعد  ځېنې  فقه  حنفي  هم  څه  كه  كړې  حل   åæ نه   Úموضو

عمل æړ æګرځيد.  Ï فقه  حنفي  سم   åسر ماÏې   (١٠٢) له   äقانو Çساسي   Ï توګه په Ïې  تشې æجوÑÏ ÏلوÏې¡  يوې  كې   äقانو په  چې  ځكه 

عناصر  Çساسي  حكم  قضايي  قانوني   æÇ  íÑعتباÇ  åيو  Ï چې  كله   (١  ¡íعالنوÇ باطل  كې   æÏÑÇمو الندې  په  حكم  قضايي  قوÇنين¡   Çæقعي 

 íæ خاæند  عمر  لږ   Ï  ìÑلو يو  Ïعوې   Ï چې  كله   (٢  ºíæ نه  حاضر  قاضي  æړ  يا   Çخو  åيو Ïعوې   Ï كې  قضيې  يوې  په  لكه   ¡íلر نه   æ  äشتو

په  متن  كامل   .Ñنو موندلى ÇÏ æÇ íæسې   ÊÑصو  Êæقضا خو   ¡íæ نه ثبوæ Êړ   Ï Úموضو چې Çصلي  كله   (٣  ºíلر نه   æ  ړتياæ عوېÏ Ï æÇ

چې  æÑæسته  هغه  تر  مياشت   åيو  æÇ  ¡ìÏ تابع  تصويب   Ï  ÇÑشو عالي  قضايي   Ï قوÇنين  قوÇعد/  "Ïغه   :íكو  Çپيد خاتمه   åسر ياÏښت  Ïې 

١٨
 ."íكېږ ګڼل  نافذ  شي¡  نشر  كې   åجريد Ñسمي  په 

 (æعدÇقو  æندæړÇ ېÑپو غيابي Çحكامو  په  كې  قضيو  حقوقي  كوí (په   Êæقضا غيابي  كې  پېښو  په   ææÇعوÏ مدني  Ï چې قوÇنين¡  ٢.هغه 

لپاÇ åÑساسي   Êæقضا غيابي   Ï بيا يوځل   .íشو تصويب  لرلې¡  يې  ماÏې   ٢٨ چې  سلسله¡   åيو قوÇنينو   Ï Çخو له   Ñسيمينا هم æÏ Ïيم   åړÇ په

په   .åÏ æړ  تطبيق   Ï  ÓساÇ پر  ماÏې  مې)   ١٠٢)  Ï  äقانو Çساسي   Ï فقه  حنفي  كې   ÊÑصو هغه  په  چې   ¡ìÏ نشتوÇلى   äقانو نافذ   Ï موقف 

 åÑچا  ÇÏ كې حاالتو  هغو  په   ÁستثناÇ ÇÏ خو  ¡íكوÑæ نه  åÒجاÇ ته  Ñæصد  Êæقضا  Ï كې  Èغيا په   Çخو يوې   Ï عوېÏ Ï فقه حنفي  توګه¡   åلنډ

محكمه   ¡íæ نه   Ïموجو  Ñعذ æړ  منلو   Ï  åÑلپا  Ñحضو  Ï  íچير كه  شي.  حاضر  ته   íغونډ محكمې   Ï  ¡íړÇغو نه   æ مدعي  چې   ¡åÏ ممكنه 

يا   æÇ  Çخو يوې   Ï  .íكړ  ÑÏصا حكم  شي¡  كولى  محكمه  نو  شو¡  نه  حاضر  هم  بيا  كه   íړÇغوæÇÑ ځلې  ÑÏې  شخص   ìنوموړ  æمر  æهر بايد 

 Ï ¡ستهæÑæ يا مخكې  څخه   æÑنو كولو ÇÏ æÇسې  تر æړÇندې  شاهدÇنو   Ï يا  æÇ ستهæÑæ æكېد تر æړÇندې  يا Ïعوې  شكايت   Ï ææÇخو  æړÇæÏ

يو   Ï بيا  يوځل  قوÇنين  تفصيلي   .íلر تفصيل  ډېر  مرÇحل  Çæقعي  محاكمې   Ï كې¡   ÊÑصو په   æحاضرېد نه   Ï æكيل   Ï  ìهغو  Ï يا   Ýطر  åيو

١٩
شي.  چاپ  كې   åجريد په Ñسمي   æÇ تصويب  Çخو له   ÇÑشو عالي   Ï Áقضا  Ï چې  ¡íسېږÑ ته  ìپا الÑې  له  ياÏښت 

محكمې   Ï چې  كله   ¡åړÇ په  Çختالفونو   Ï سر  پر  ملكيت   Ï ليكونه   åپرېكړ سيميناæÑنو  څو   Ï سم   åسر ماÏې  مې   ١٠٢ له   äقانو Çساسي   Ï

كې  محكمې  په   Á قضا  Ï چې   ¡Êمشخصا ملكيت   Ï ځمكې   Ï كه  توګه  په  بېلګې   Ï  .áشو تعقيب   ¡åېدÑښكا ستونزمن  تطبيق   Êæقضا  Ï

تابع   æÏما نهو   Ï قوÇنينو   Ï æضعيت  Ïغه   ¡íكړ  Çپيد  Þفر توګه   ìÏبنيا په   åسر ملكيت   íشو ثبت  هغه  له   áپرمها تنفيذ   Ï  ¡íæ  íشو ثبت 

٢٠
 .íكېږ ګڼل 

Çساسي   Ï  áمثا ÇÑتلونكى  شي   ìÇكېد  ¡íÏ  åÑلپا ډكولو   Ï تشو   Ï كې  قوÇنينو   æÏموجو په  متنونه   ٢  æÇ  ١ پوÑته  چې  كې¡   áحا ÇÏسې  په 

 Ï  ١٩٣٨  /  ١٣١٧  Ï)  æعدÇقو ګمركي   Ï æخت   Ï  åړÇ په   íمخنيو  Ï توكو  قاچاقي   Ï  Úموضو Ïغه  شي.  æګڼل  بياكتنه   ìپرځا  åيو  äقانو

 ìپرځا غوښتنې  ماÏې   (٦٩)  Ï  äقانو Çساسي   Ï قوÇعد   Ïيا چې  كړ¡   ÑÏصا حكم   SC  .íلر Çæلى  Ñæته   åسر اليحې)  له   ÏÇنسدÇ  Ï قاچاقو 

 äقانو "íæ جرګو فيصله¡ چې پاچا توشيح كړې æړÇæÏ Ï äلماÑپا Ï" ¡åÏ(٦٩) مه ما .ìګڼل كېږ åÑعتباÇ ې توګه بېÏ كولى نه شي¡ نو په

 Ï)  äقانو  ßگمر  Ï  SC توګه  Ïې  په   .áشو æګڼل   åÑعتباÇ بى  نو  æهلي¡   æ نه  پړææÇنه  Ïغه   æعدÇقو  æÇ مقرÇÑتو   Ïيا چې  ځايه  هغه  له  ګڼي. 

 áلماÇ متحد قضايي  يوÇ åړæند  په   .
٢١

åكړæ جعهÇمر  ¡ææ پاتې نافذ  چې  ته¡  قوÇنينو   åÏموجو  æÑنو  æÇ (صولنامېÇ ګمركاتو  Ï ١٩٣٤  /١٣١٣

 ¡íلر ته Çړتيا  حكم  قضايي  هم   áلټو  æÇ تالشۍ  æموټر  Ï ¡áæډ په  لټولو   Ï نوæÑكو مشخصو   Ï ياÇ چې  ¡ÈÇځو په  پوښتنې  يوې   Ï SC كې  

٢٢
شي.  سرته Ñسيدلى  په Çمر  مشر   Ï ېÑÇÏÇ Ï كې محل  په  تالشۍ   áæډ نشته Ï æÇغه  ته Çړتيا  حكم  قضايي   åÑلپا تالشۍ   Ï æموتړ  Ï ¡يلææ

 Ï æÇ åړÇ په حجر   Ï äمديو  Ï) كې  åÏما  ٢٢ په  مقرÇÑتو   SC  Ï ¡íكړ  Á ÇÏÇ Ñپو خپل   ¡íړÇغو نه  چې   åړÇ په محجوÑيت   Ï æړæÑپو  æÑمحجو  Ï

 Ï فقه  حنفي   Ï  æÇ ÇجرÇÇتو   Ï حكومت   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې  ښيي¡  بېلګه   åيو قوÇعد)   ÚمتناÇ  Ï څخه  كولو   ÇÏÇ له   Ñپو  Ï  Çخو له  هغه 

 ¡íكو  ÁÇÏÇ نه  Ñپو خپل  خو   ¡íلر  äÇتو كولو   ÁÇÏÇ Ï Ñپو  Ï چې  ¡íړæÑپو هغه   Ï فقه حنفي   .íكو غوښتنه  بياكتنې   Ï åړÇ په تطابق   Ï æعدÇقو

 æÏæتو له حدÇÑختياÇ قانوني Ï åله پلو äساسي قانوÇ Ï هغه عمل¡ چې -íكوÑæ åÒجاÇ كولو íبند Ï åÑلپا íمخنيو Ï غه عمل څخه يېÏ له

چا   Ï څخه  چا   åيو چې ÇÏسې Çæيي: "له   ¡íكو  ÏستناÇ بند)  پر١٤  ماÏې¡  مې   ٢٦)  Ï  äقانو Çساسي   Ï  ÊÇÑمقر الندې  كتنې  تر   .ìÏ بهر څخه 

خو  شي".  خوÇ تنظيم  له   äقانو  Ï بايد كولو طريقه  پوÏ Ñ بېرته ترالسه   Ï .شي بې برخې  څخه  له ÏÇÒÂۍ  چې  نه ګرځي¡  المل  پوæÑړتوÏ Ï Èې 

 ¡ææ ìشو  åړÇÒ هم هغه   æÇ áېدÏيا نامه  په  اليحې)   Ï تحصيل  Ï حقونو) Ï چې پرته  طرÇÒلعملونو  څو  له   åÑلپا كولو  ترالسه   Ï حقونو Ï Ïغو 

كى.  مه   ١٦ ګڼه¡"   åÏلعاÇ Þفو  " Á قضا   ١٨

كې.   ٢٨ په   ¡ìځا هماغه    ١٩

مخونه.  ٣٢  -٢٩  ¡ìځا هماغه    ٢٠

Çلمالونو  متحد  قضايي   æÇ  íÑÇÏÇ تړلى  پوÑې  محكمو  په  (ÇÑټولونكى)¡  ژæبل   äعثما محمد   Ï  áلماÇ متحد   åشمير  ٣٣٦٧ نيټې¡   ١٩٦٧  /١٣٤٧  ¡å  ¡٢٩  Ï   ٢١

مخ.  (١٩١٧)¡١٢٦  ١٣٥٠ محكمه¡   åستر كابل  كلونه¡   ١٣٤٧  æÇ  ١٣٦٤ برخه¡  مه   ٢  ¡  ßټو  ìلومړ مجموعه¡ 

مخ.   ١٤٣  ¡ìځا هماغه   ¡٤٢٧٧  åشمير  ¡áلماÇ متحد  قضايي    ٢٢



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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Ñæته  ډېر   åسر  äقانو Çساسي  له  پخپله  هغه  هم  څه  كه  فقه¡  حنفي  نو   ¡íكړ  ìپرځا غوښتنې   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡æ نه   Ïموجو  äقانو  ãكو

 Ï ÊÇÑقعي مقرÇæ .åغه تشه ډكه شوÏ åÑلپا áلنډ مها Ï ¡áشو ÏæÏ ÊÇÑمقر  íنو چې  هغه ÇÑهيسې¡  له  شو.  تطبيق æړ æګڼل   Ï ¡ÏلوÑÏ نه Çæلى 

پوÇÏÇ Ï Ñ كولو æړ æÇ نه æړ پوæÑړæ له تعريفونو¡ له نوæÑ څخه Ï ځېنو پوæÑنو 

هغو  په  چې   ¡ææ  íشو ÇÑپيل  څخه   æÑنو ÇÏسې   æÇ  íكو حكم   æخرڅېد  Ï شتمنيو   Ï  ìړæÑپو  Ï محكمه  به  æخت  څه   æÇ څنګه   ¡Èلومړيتو

٢٣
 .åæ نه شوې  ياæÏنه  هېڅ   åړÇ په  æكيد  ìبند  Ï كې

لنډيز  Ïلته  يې   åÒ  æÇ  íپيلېږ  åسر ټكو  الندې  Ïې  په  چې   ¡íÏ كړې  حل  مسلې  ډېرې   SC كې¡   áلماÇ متحد  قضايي  ييز   åفقر  ١٧  åيو په 

 ¡íكړ حل  بنسټ  پر  قوÇنينو  هغو   Ï  ¡íكېږ ÇÑجع  ته   ìæÏ چې  Çختالفونه¡   æÇ Ïعوې  هغه   ¡ææ  íشو æيل  ته  محكمو  كوã:ټولو  æړÇندې 

 Çخو له  چاÇæÑكو   æپوړ لوړ   Ï  Á قضا  Ï ته  محكمې  چې   ¡æÇتړ په  پېښو  هغو   Ï توګه¡  همدې  په   .íلر نه   æ تناقض   åسر  äقانو Çساسي  له  چې 

 Ï چې   ¡æ  ìشو Ñæكړ  هدÇيت  ته  قاضي   ¡íÏ مخالف   åسر شريعت   æÇ  äقانو له  حكمونه  Ïغه  چې   ¡ÏلوÑÏ  Ñæبا قاضي   æÇ ÇÑتلل  حكمونه 

٢٤
 .íكړ æړÇندې  ته  محكمي  سترې   áæډ ليكلي  په   Úموضو خاطر  په  كولو  ترالسه   Ï الÑښوæنو   æÑنو  Ï  æÇ  íæÑÏæ  äجريا محكمې 

 Ï  Øشر Ïې  په   ¡íÏ نافذ  چې  قوÇنين¡  هغه  æÑæسته   äقانو Çساسي  [له   åكېد  ÏستناÇ باندې  ماÏې  مې   ١٢٨ پر   äقانو Çساسي   Ï  åړÇ Ïې  په 

 Ï  æÇ تشكيل   Ï محكمو   Ï  SC كله  چې   ¡åÏ ياæÏلو   Ï هم  حقيقت   ÇÏ Çلبته   æÇ  ¡[íلر æنه  تناقض   åسر  äقانو Çساسي  له  چې   ¡ìÏ æړ   ÑعتباÇ

ته   SC چې   ¡æ  íشو غوښتل  څخه  قاضيانو  ټولو  له   åړÇ Ïې  په   ¡åæÇجوړ  (äقانو تشكيالتو   æÇ صالحيت   Ï  Áقضا  Ï)  ¡Ïæحد  ßÇæ قانوني 

٢٥
 .íكړ æړÇندې  æړÇنديزæنه   æÇ نظريې  خپلې 

 ìځانګړ يو   Ï åÑلپا حل   Ï ãبهاÇ Ï كې فقه  حنفي  يا   äقانو په   SC كې   (١٩٦٨/١٨.٢.١٣٤٧ نيټه:   ¡٩٥٩ متحد Çلماá (ګڼه:  قضايي  بل  يو  په 

 åÏما مه)   ١٠٢)  äقانو Çساسي   Ï چې  كړې¡   åڅرګند ÇÏسې  Çنديښنه  خپله   SC بنسټ¡  پر  تجربو  پخوÇنيو   Ï  .ìÏ  ìكړ æړÇنديز  طرÇÒلعمل 

٢٦
شي.  نه   áستعماÇ توګه  په  بهانې   Ï  åÑلپا ځند   Ï كې   æÑچا په  محكمې   Ï بايد 

 æÇ مشوÑې  حقوقي  به   Çپخو كېدې.  نه  پاملرنې  ډېرې  ته   (Áقضا  æÇ) قاضيانو  چې   ¡íكو ښوÏنه  Ïې   Ï æختونه   Çپخو  áكا  .Ò  ١٩٦٤ تر 

 Ï څېړنې  Ï SC  Ï ستهæÑæ بيا  æÇ ګانوÇفتو قضايي   Ï ÊÑÇÒæ Ï پسېÑæ ºكېدې ترالسه  څخه  Çنجمن  علمي  له   ÊÑÇÒæ عدليې  Ï نېæښوÑال

 äقانو Çساسي   Ï كې منابعو  حنفي   æÇ نينوÇقو  æÏموجو په  لومړۍ  هغوÏ ìې  چې   ¡æ ìشو ته æيل  قاضيانو  سرته Ñسيدلې.   Çخو له  څانګې 

 Ï Çæخلي.   åÑمشو څخه   ææعلما  æييز سيمه  له  كې   ÊÑصو په  Çړتيا   Ï شي¡   ìكوال  ìهغو  .íكړ  åترسر څېړنې  كې  Ñڼا  په  ماÏې  مې)   ١٠٢)  Ï

ته   SC  åÑلپا الÑښوæنې   Ï چې كوله¡  هڅه   åياترÒ محكمو شي¡   áلټوæ ېÑال حل  الÑې  له  څېړنو   Ï åÑلپا قضيو   æÇ پېښو  Ï چې  ¡ìپرځا Ïې 

 Ñكا كړÏ" .íغه  توګه" ÇÑجع  په  تكتيك   Ï كولو   Çپيد لپاæ Ï åÑخت  نيولو  موقف  قانوني  صحيح   Ï  åړÇ په  مسئلو  قضايي   Ï  æÇ لوæځنډ  Ï"

ډېر  ال   Ï چې æÏ Ïسيو  پرتې æې¡   åÑلپا څېړنې   Ï ٤٠ æÏسيې  يا   ٣٠ به  ځېنې æختونه   æÇ كړ   ÊياÒ ÇÑخو حجم   Ñكا  Ï څانګې  څېړنې   Ï  SC  Ï

 :ÏلوÑÏ Ïجوæ نوæښوÑال  ìئيوÇجرÇ لپاÏ ¡åÑغو   äجريا الندې   Ï چې  ¡æ åÑلپا  Ï Ïې 
٢٧

 "åكيد المل  ځنډ 

خپله  چې   ¡ææ Çړ   ìهغو مخامخېدې¡   åسر  æستونز له   ãبهاÇ بشپړ   æÇ تناقض   Ï ترمنځ   æÏÇمو  Ï قوÇنينو   æÏموجو  Ï محكمې  چې  كله 

الÑې¡  بشپړې  حل   Ï توضيح ¡ æÏيم)   åÑپو ستونزې  شوې  ته  ÇÑ æÇمنځ  قضيې   Ï  ¡ìلومړ  .íكړ كې æړÇندې  برخو  په ÑÏيو  ته   SC غوښتنه 

 ÇÏ  æÇ  ÏسناÇ ضميمه   áټو  ¡íلرæ  äشتو چيرې  كه  ÑÏېيم)   æÇ  ºíæ Ñسيدلې   ÇÑ ته  مركز   æÇ æې  پايلې  څېړنو   Ï فقه  حنفي   æÇ  äقانو  Ï چې 

الÑښوæنې   Ï څخه  محكمې  æاليتي  له  æاليت  Çړæند  خپل   Ï بايد  محكمې  æلسوÇلۍ   Ï  .åÏ شي  څه  توګه  Ïقيقه  په   ¡ãبهاÇ Çړ  ته  تفسير  چې 

 .
٢٨

شي  æړÇندې  ته   ÇÑشو عالى  قضا   Ï  Úموضو شي   ìÇكېد æګڼي¡  الÒمه  محكمه  æاليتي  چيرې  كه   æÇ شي  غوښتونكي 

په   ٣٦-٤٢¡  ١٣٥٠¡Ñسيمينا æÏهم  Ñييسانو   Ï محكمو  æاليتى   Ï  ¡  åشمير  åÏلعاÇ  Þفو  ¡ قوÇعد   åړÇ په  كولو   ÇÏÇ نه   Ï  Ñپو  Ï  Çخو له  هغه   Ï  æÇ حجر   Ï  äمديو  Ï   ٢٣

كې مخ   ٣٦-٣٧

Çلمالونو  متحد  قضايي   æÇ íÑÇÏÇ ټړلو  Ï ېÑپو محاكمو  (ټولونكى) "په  ژæبل   äعثما محمد   Ï سمبرÏ ١٩٦٧  Ï áلماÇ متحد  قضايي   ١١٨٦ نيټى   ١٧/٩/١٣٦٤  Ï  ٢٤

مخ)   ٥) ليكلي  كې   åسريز په  ÇÑټولوæنكى  مخ.   ٤٥  (١٩٧١)  ١٣٥٠ محكمه¡   åستر كابل:  تړلي¡   íÑپو كلونو   ١٣٤٧  æÇ  ١٣٤٦ په  برخه¡  مه   ٢  ¡ßټو  ìلومړ مجموعه"¡ 

 åستر)  SC چې  نيسي¡  الندې  پوښښ  تر  كلونه  هغه   ßټو  ìلومړ  .íÏ  íشو چاپ   ¡íڅيړ كلونه   ١٣٥٠  -١٣٤٦ چې  ټوكه  ÑÏې   (íشو  áټوÇÑ) مجموعو  Ïغو   Ï چې 

 .åæ نه  شوې   åالجوړ محكمه) 

مخ.   ٤٤  ¡ìځا هماغه    ٢٥

مخ.  ٧٨  ¡ìځا هماغه    ٢٦

مخ.  ٧٩  ¡ìځا هماغه    ٢٧

محكمه  په Çصلي  پخپله  الÑې  له  تحقيق  بشپړ   Ï Úموضو  ìÇشو  ìÇكيد چې  څانګه æمومي¡  څيړنې   Ï SC  Ï چيرې كه  شوې¡  بيا Òياته   æÇ :مخ  ٧٨  ¡ìځا هماغه    ٢٨

هڅې   áæډ  ÇÏ چيرې كه   æÇ íشو  åترسر  íÏ نه هڅې   Ñمعيا علمي   æÇ كچه  åلوړ په   æÇ íكو ښكاÑندæيي  پرÇæيۍ  بى   Ï كې څيړنه  په  هڅې   áæډ  ÇÏ æÇ ¡ìÇæ ìشو حل  كې 

شي.  æليكل  كې  سوÇنح  په  قاضيانو   Ï به   Úموضو شي¡  تكرÑÇې  ځلې  ÑÏې 
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٣ .
٢٩

Ï سپنتا قضيه æÇ پايلې يې 

بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï  Çخو له   SC  Ï پوÑې  æخت  تر  Ñæكولو  ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï ته  Çكبر   æÇ سپنتا  ÒæيرÇنو¡   ææÏ  Çخو له  جرګې  æلسي   Ï

 äÇيرÇ ې پر بنسټ په ظاهر كې لهÏ٩٢ ماÏ äساسي قانوÇ Ï مې په مياشت كې Ï áكا .Ò ٢٠٠٧  Ï äÇيرÒæ åړÇæÏ .ìمنځ ته شوÇÑ ېæ پوښتني نه

الندې  پوښتنې  تر   æÇ  ÍستيضاÇ ته  جرګې  æلسي   åګنا په   Èبرياليتو نه   Ï كې   æÑچا په   íمخنيو  Ï څخه  Çيستلو  له  كډÇæلو   äفغاÇ  Ï څخه 

æنيوá شوæ .áلسي جرګې ÇæÏړæ ته Ï نه باÇÑ Ñæيه Ñæكړå¡ خو كله چې Ï سپنتا ÇÑ Ïيو په صندÞæ كې ÇÑ Ïيې åæÏ سپينې پاڼې پيدÇ شوې¡ 

هر  په   .ìÇæ نه  íشو  Èحسا هېڅ  پاڼې  سپينې ÇÑيه  چيرې Ïغه  كه   ìÇæ ìشو  ãتما ګټه  په  سپنتا   Ï به  áكوÑæ ìÇÑ غهÏ چې شو¡  ÇÏسې æګڼل 

 äياÒ په  سپنتا   Ï  äÒÇتو كې  Çخيستلو  ÇÑيه  په  ځل  æÏيم   Ï Çæخلي¡  ÇÑيه  ځل  æÏيم  به  كې  ææÇنۍ  همدغې  په  چې   ¡åكړæ  åپرېكړ جرګې   áحا

بنسټ  پر  Ïليلونو  كوæنكو  قانع   Ï  æÇ مستقيمه  Ñڼه¡  بايد  ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï ضد  پر  Òæير   Ï چې  Çæيي¡   åÏما مه   ٩٢  äقانو Çساسي   Ï شو.   ãتما

 Ïجوæ ليلونوÏ نكوæكو قانع   åÑلپا پرېكړې  ياÏې   Ï چې مسئله  شي. Ïغه  ګڼل  نه   æ به مشخصې نو ÇÑ Ïيې Çخيستلو پايلې  نه  كه   ¡íæ åالړæ

٣٠
 .ææ نكىæكو قانع   åÑپو  Èبرياليتو نه  چې Ï Ïغه Òæير  Çعالæ äكړ¡  يې  كې   ìپا په   æÇ بحث æكړ  پرې  جرګې  څنګه¡ æلسي  كه   æÇ  ÏلوÑÏ

هغې   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  ته   SC يې   Úموضو  æÇ æÇÑسته  الندې  پوښتنې  تر  Çخيستنه  ÇÑيه  æÏيمه   åړÇ په  سپنتا   Ï  ìÒكر Ñئيس   Ñجمهو

٣١
باÇÑ Ñæيه æمنله.  نه   Ï  åړÇ په  Çكبر  ښاغلي  بل Òæير   Ï  ìÒكر كې¡   áحا عين  په  لپاæ åÑليږله.  تطابق   Ï

ګڼل  قانوني  غير   åپلو له   äقانو Çساسي   Ï ځكه  نو   ºåæ نه   åالړæ Ïليلونو  كوæنكو  قانع  په  ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï چې  Ñæكړ¡   ÈÇځو محكمې  سترې 

 Ï كډÇæلو  Çفغاني   Ï چې  شو¡  ææيل  كې   áحا عين  په   
٣٢

 .íكړÑæ  ãÇæÏ ته  Ïندې  خپلې  چې   ¡åشو  áكړÑæ  åÒجاÇ ته  سپنتا  كې  پايله  په   .íكېږ

 ¡åæ نه  æÑښانه  هم   ÇÏ Çمله  له  شتوÇلي   Ï Çبهاماتو  مشخصو   Ï كې   åÏما  ٩٢ په   Çخو بلې  له   ¡åæ نه  الندې   áæكنتر تر  Òæير   Ï ممانعت   ÌÇخرÇ

شي.   áسوÑæ ته  ìپا  Ñكا يې  يا   íكړæ ÁستعفاÇ شي¡  پاته  كې   åندÏ پخپله شي¡   áكړÑæ åÒجاÇ بايد  ته  شوÒæ íير  سلب  Âيا  چې 

 ææÏ  Ï æنيوله:  الندې  ترنيوكې  كې  ټكو  ÑÏيو  په   åپرېكړ  íÒكر  Ï شوكت  عبدÇلرحمن   .åشو  åÏږæÇ  åډېر كې  Ñسنيو  په  پېښه  سپتنا   Ï

يې Çحساساتي  ١٥ Ñæځې)   ÓساÇپر ماÏې   ٩٤  Ï) مخكې  æكېد  åÑپو تر  خپل æخت   Ï چې  ¡åبېړ غيرمعمولي   ºموقفونه  åæÏ åړÇ په ÒæيرÇنو 

كې   ìځا بل Òæير پخپل   æÇ Ýموقو يو Òæير  چې   ¡åخپله پرېكړ شي¡   ìكوال څرنګه   ìÒكر  .áكو سترې محكمې Ïخيل   Ï æÇ ºÏښوæ äغبرګو

كړ  پيل  بحث  ټولنيز  مدني  يو   åړÇ په Ïې   íÑÏنا پرتو   
٣٣

¿íكړ توجيه   ¡íÏ äÑتو كې   Úموضو په Ñæته   åړÇæÏ چې كې   áحا په ÇÏسې  æساتي 

جرګې  æلسي   Ï يا   æÇ  ¡ìÇæ  íكړ Çستعفايې   æÇ  ìÇæ Çيښي  ټكى   ìپا  Ï ته   Úموضو همالته   æÇ æخت  هماغه  په  بايد  سپنتا  چې  æيل  æيې   æÇ

٣٤
 .ìÇæ كړې  Çپيد  åÑال حل   Ï يې ته   Úموضو  æÇ ìÇæ شوې  åجوړ په æړÇنديز   íÒكر  Ï åغونډ  åګډ  åيو  (MJ) جرګې مشرÇنو   æÇ

جرګې   æلسي 
٣٥

.ææ áæÑÏ ندېÇړæ په بل  يو   Ï WJ æÇ SC Ï ¡áكو ته Ï پېښې æړÇندې   SC Çخو له   íÒكر  Ï چې  ¡áكيد كې æيل   áحا عين  په 

(wj) ډېر قوí غبرګوæ äښوæ æÇ Ïيې æيل¡ چې SC قانوني حق نه ÑÏلوÏ¡ چې ÇÏ قضيه íÑæÇæ¡ ځكه چې Ç Ïساسي قانوä له (١٢١) ماÏې 

په  شوكت   
٣٦

منله.  پرېكړæ  åنه   SC  Ï جرګې  æلسي   æÇ  ¡åæ نه  الندې  بحث  تر  مسله  تطابق  نه  يا  تطابق  سند  قانوني  قانونيا   ãكو  Ï سم   åسر

څخه ææتله¡  چوكاټ  له  پوښتنې   åÏسا كې Ï Ïغې  بهر   æÇ ننهÏ په چې   ¡åكړ  åÑغو يې  بڼه  مطبوعاتى  پرÇخه   åهومر  æÇ تهææÇÑ ته توګه Ñسنيو  پرÇخه  په  پيښه  ٢٩  Ïغه 

 .íلر جنبه  كې  چوكاټ  په   äقانو Çساسي   Ï æÇ قضايي  يوÒÇې  خبرې  ÇړÒ åما  په  پيښې  Çمله Ï Ïې  همدې  له 

 .١  ¡ÆÑګوæ "äقانو ٢٠٠٤ Çساسي   -١٣٨٢  Ï" عاصم  Êهجر ٣٠  Ç Ïحمد 

 The Separation of Powers and the Problem) ¡"åتفسير ستونز Ï äساسي قانوÇ Ï æÇ تفكيك ææÇقو Ï كې äفغانستاÇ په" ¡ì٣١  محمد قاسم هاشمز

په  مخ.   ٦٧٩  ¡(N٩)  ÑÏæÑ  æÇ  Êæګر  (of Constitutional Interpretation in Afghanistan,” in Constitutionalism in Islamic Countries
غير   æÇ مسلكي غير   æÇ جرګه نعيمي¡"æلسي  عبدÇلجميل   Ï .سيدېÑæ ته كې١٤١  ځل  په æÏيم   åشمير خو Ïغه  ١٢٤ æې  باÇÑ Ñæيې  نه   Ï åړÇ په سپتنا   Ï كې  åÑæÏ لومړۍ

.١  ,(٢٠١٤ مى   ٢٢ http://www.afghanasamai.com/afghanasamai8/New/Naimi.html, 7 July 2007 (السرسى   ÆÑګوæ "پرېكړې پوهه   Ñكا

مخ.   ٦٨٠  (The Separation of Powers) "åستونز تفسير   Ï äقانو تفكيك Ç Ï æÇساسي   ææÇقو  Ï كې  äفغانستاÇ په" ¡ ìهاشمز   ٣٢

http://www.ariaye.com/  "¿íكېږ  áكوÑæ بڼه سياسي  ته   Êموضوعا قانوني  لوبه: æلې   íÑæ æÇ åليو  Ï ترمنځ  سپنتا   æÇ  äلماÑپا  Ï" Êسكو عبدÇلرحمن    ٣٣

 .íنه ګڼل كېږ Ñكه څه هم ډېر مشهو ¡ìÏ كې سياسي مبصر æÑپه چا äفغانستاÇ Ï لرحمن شوكتÇ( السرسى ٢١ مى ٢٠١٤). عبد dari4/khabari/spanta.html

 Ï  äفغانستاÇ  Ï ١٢مه¡   äجو  Ï  áكا  ٢٠٠٧  Ï مه/   ٢٢ پر  غبرګولي   Ï  áكا   ١٣٨٦  Ï ناسته"  مشوÑتي  ټولنو  مدني   æÇ ګوندæنو  سياسي   Ï"  ¡íÑÏنا پرتو    ٣٤

http://www.acsf.af/index.php?option=com_content&view=article&id=445:2011-06-29-07-04- موسسه.   /åÑÇÏÇ ټولنو  مدني 

.٤  ¡(٢٠١٤ ١٩ مى  catid=13&Itemid=18, 12 June 2007&22,  ( السرسى 

"æلسي  مبصر)  (سياسي   äبيژ بشير   æÇ تحليلګر)   æÑچا  Ï  äفغانستاÇ  Ï)  ìيوسفز  åشا شير  ÇÏكتر  مدير)¡   áæمسو æÇنيزې  Çميد   Ï)  äكوشا  íقو محمد    ٣٥

http://dari.irib.ir/political/برنامه-سياسى/افغانستان-امروز-نگاه-نو/ په   ٢٠٠٩/١٤١٥٧ مه   ١١ غبرګولې   Ï  áكا  ١٣٨٧  Ï  ¡åنيزæÇ Çميد   Ï æÇپايلې"  ستونزې  جرګه: 

.(٢٠١٤ ٢٠ ماÑچ  -item/2401ولسى-جرگه-،-دستاوردها-و-چالش-ها, July 2009 14 (السرسى 
(Afghanistan: The Long, Hard Road to the 2014 Transition) ¡åÑسخته ال æÇ åÏږæÇ ته Çخو Ïليږ Ï áكا .Ò ٢٠١٤ Ï :äفغانستاÇ ¡ډله äÇبحر áÇنړيو Ï  ٣٦

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-long-hard-  ¡٢٣٦ (ګڼه   ¡ÑپوÇÑ Çيشيا 

حكومت   íÒكر  Ñجمهو شوې Ñ Ï" :åæئيس  هم Òياته   ÇÏ .١٤  ¡(٢٠١٤  ¡ ٢٦  ìÑæفبر  Ï السرسى  )  Ï .road-to-the-2014-transition.aspx, 8 October 2012
ÇÏسې  ځلې  څو  څو  څانګې¡  ÇجرÇييه   ¡áحا هر  په  خو   ºåÏ ګڼلې   Øشر  ìلو يو  مصالحې  ملي   Ï  åسر ډلو  شوÑشي   æÑنو  æÇ طالبانو  له   íæناÑÏ ته   äقانو Çساسي   ÇكثرÇ

"....ìÏ تهÑپو  äقانو Çساسي  تر   ìæÏ چې  ¡ìÏ ìكړ څرګند   Ñæبا
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 Ï بايد  يې   ìپرځا  æÇ  ¡ìÇæ نه  كړې   åګډÑæ كې   Úموضو Ïې  په   SC بايد  Ñئيس   Ñچې"جمهو كړې¡  æړÇندې  مالحظه  æړ   ÑعتباÇ  Ï  åړÇ Ïې 

٣٧
 ".ìÇæ منلې  åسر كرÑÇۍ  په   åځنډ له  بى   åپرېكړ جرګې  æلسي 

سترې  چې  ææيل¡  مه)   ٢٤ پر  Çګست   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٨  Ï) كې  ناسته   åيو په   åسر  áÇليكو له  كې  كابل  په  Çلدين   äبرها Ñئيس   Ñجمهو پخوÇني 

 Ï خو   ¡æ  íكړ هم  موÇفقت  يې   åسر هغې  له  چې  Ïې  تر   äÂ  æÇ  ÏلوÑÏ نه   ÖÇعترÇ  ãكو æړÇندې  په  ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï جرګې  æلسي   Ï محكمې 

كې  كابل  په   æÇ Ñسولي   ÝشرÇ Òæير   Ñæمشا  .áشوæ همدÇسې  æشي¡  مخالفت   åسر هغې  له  يې  غوښتل  چې  Çمله¡  له   Ñفشا  Ï Ñئيس   Ñجمهو

حق   ìځانګړ  WJ  Ï يهÇÑ Ñæبا نه   Ï چې  ¡åæكا فكر   (ãæ حاضر هلته  هم   åÒ چې مه   ٢٥ پر  ٢٠٠٨ Ç Ï .Òګست   Ï) áÇنوæګډ كې  يوÑæ åكشاپ  په 

نه   Ñټينكا حكومت  چې  نشته¡   Úموضو  åيو ÇÏسې  Çæيي  Ñسولي   .åÏموجو  åæ نه  Çړتيا  ته  مدÇخلې  قضايي  يا  تفسير  كې  برخه  Ïې  په   æÇ  æ

شي.  چې Ï ÏÑې   íكړ  íæ

 Ïصالحيت موجو æÇ تشكيل Ï محاكمو Ï áكا .Ò ٢٠٠٥  Ï چې ¡æ äغبرګو SC Ï åندې كړې. يوÇړæ ېÑمهاله الÏږæÇ حل Ï نوښتونو æنو ææÏ

 
٣٨

كړ. تاييد  بيا  ځل  يو   åړÇ په تفسير   Ï äقانو يې Ç Ïساسي  موقف   SC  Ï چې شو¡  تعبير  توګه  په ÇÏسې  يې   (åÏما مه   ٢٤ بيا   åتير قانوä (په 

 ICSIC چې  شو¡  æړÇندې  پربنسټ  ماÏې   (١٥٧)  Ï  äقانو Çساسي   Ï توګه  په  مسوÏې   Ï  äقانو  Ï  Çخو له  څانګې  ÇجرÇييه   Ï نوښت  æÏيم 

بدله   äقانو په  چې  مخكې¡  Ïې  تر   æÇ æنيسي  الندې  بياكتنې  تر  مخكې"  توشيح  تر  Ñئيس   Ñجمهو  Ï"  åÏمسو تقنيني   ¡íكوÑæ  åÒجاÇ ته 

 äقانو "Çساسي   Ï چې   ¡åكېد تمه  هم  څخه   ICSIC له   .íكړ æړÇندې   æÇتړ په  تطابق   Ï مسوÏې   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  نظريې  خپلې  شي¡ 

هغه  چې  كله   áحا هر  په   
٣٩

 .ìÇæ Ñæكړې   åÑمشو قانوني  يې   åړÇ په  النجو"  شويو  ÇÑمنځته   Ï كې  پايله  په  تطابق  نه   Ï قوÇنينو  پخوÇنيو   æÇ

Çساسي  چې  شي¡   áكړÑæ صالحيت  ته   ICSIC چې  كړ¡  تعديل  يې  ÇÏسې  جرګې  æلسي   ¡åشو æړÇندې  ته  جرګې  æلسي   ¡åÏمسو قانوني 

.íكړ تفسير   äقانو

 ÝختالÇ  Ïيا چې  غوښتل¡   ìهغو كوله.  æړÇندې   Ñال ښه  æتلو   Ï يې  څخه  حالت  پيچلي  Ïغه  له   æÇ  áæبشپړ بل  يو  نوښتونو   æړÇæÏ Ïغه 

په   æكېد ته  ÇÑمنځ   Ï مسئلې  يا  قضيې  يوې   Ï يوÒÇې  يې  ته   SC چې  كې¡   áحا ÇÏسې  په   ¡íكړÑæ  åندÏ بياكتنې  Ï"مجرÏې"  ته   ICSIC

.åæكاÑæ صالحيت  بياكتنې  Ï"مشخصې"  كې¡   ÊÑصو

محمد   áÇنوÑڅا  ìلو  Çخو له  جرګه  æلسي  چې  كله   .åشو ته  ÇÑمنځ  قضيه¡  بله   åيو څېر  په  قضيې   Ï سپنتا   Ï ١١مه  پر   äجو  Ï  áكا  .Ò  ٢٠١١  Ï

يوې   Ï قضيه  ÇÏ .åشو  áكړÑæ يهÇÑ Ñæبا نه   Ï يې ته   æشپږ څخه  قاضيانو  نهو  له   CS  Ï æÇ عظيمي  ãلسالÇعبد  ÊلقضاÇ قاضى Çسحق Çلكو¡ 

ډېر   Ï  æÇتړ په  ÑÏغليو  پرÇخو   Ï ټاكنو  پاÑلماني   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï  SC چې   ¡åشو ÇÑمنځته  æÑæسته  پرېكړې  تر  جوړæلو   Ï محكمې  ځانګړې 

څو Ñæځو  په  جرګې  كړæ ¡áلسي   äعالÇ صالحيته بې   äكيالæ ٦٢ محكمې  ياÏې  چې  كله  خو   .åæ كړې  åجوړ  åÑلپا څېړلو   Ï شكايتونو شمېر 

٤٠
 .åكړÑæ ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï يې  ته  ټولو  نو   ¡áشو نه  حاضر   ìهغو چې  كله   æÇ æÇÑغوښتل   åÑلپا پوښتنو   Ï ماموÑين  محكمې  همدغې   Ï كې 

حالت  كې Ç Ïمنيتي   ÏÇهېو په   Çظاهر  ¡Ñæبا خپل  څخه  پتنګ  مجتبى  له Òæير   æÑچا كوÑنيو   Ï ¡جرګې كې æلسي  فبرÑæۍ  په   áكا  .Ò ٢٠١٣  Ï

Çæخيست.  بېرته   Ñتو په  مقرæÑلو   Ï كسانو  نااليقو   Ï كې  څوكيو  Çمنيتي  حساسو  په   áæډ  Çهمد  æÇ كفايت  نه   Ï هغه   Ï كې   æبيدÇخر په 

 ¡åكړ شريكه   åسر  SC له   Úموضو پتنګ  æكاæÑله.  ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï يې  ضد  پر   æÇ  íكړæ ترې  يې  پوښتنې  æÑæغوښت¡  پتنګ  جرګې  æلسي 

يا  قوې  ÇجرÇييه   Ï بايد  چې  منله¡  æنه  خاطر  Ïې  په  يې  غوښتنه   SC نه.  كه   åæ  åالړæ Ïليلونو  په  ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï  ÇÏ چې  شي¡  معلومه  ترڅو 

 ìپرځا يې   ìÒÏææÇÏ محمدعمر  هم   íÒكر  æÇ  åكړ نه  تعقيب   Úموضو پتنګ  چې   ¡íÑښكا ÇÏسې  شي.  ÇÑجع  ته   ìæÏ  Çخو له  Ñئيس   Ñجمهو

Ñسنيو   Ï شو¡  ÇÏخل  ته  تفصيل   ¡æړÇغوæ چې  پرته  Ïې  له   
٤١

.åكړ تاييد  كې  مياشته   åيو په  هم   íÑمقر  íنو همدغه  جرګې  æلسي  كړ.   Ñمقر

مخ.   ìلومړ  ¡(n٣٣) شوكت    ٣٧

 ¡åشو  åڅرګند كې   áكا  ٢٠٠٥ پر  چې  كله  توګه¡  په  بيلګې   Ï  .íكړ تفسير   äقانو چې   ¡ÏلوÑÏ صالحيت  SC يوÒÇې  چې   ¡æ ÇÏ Ñتصو عمومي  پوÑې   áكا  ٢٠٠٧ تر    ٣٨

له  æلسوÇليو   Ï يې  برخه  ÑÏېيمه  پر   åيو  æغړ  Ï چې  ځكه  جوړيدلي-  شي  نه  جرګه  مشرÇنو  ترتيب  Ïې  په   æÇ شى.  نه   ìÇكېد  åترسر ټاكنې  شوÇÑګانو   Ï æلسوÇلى   Ï چې 

ترڅو   ¡íليږæ ته جرګې  مشرÇنو   íغړ  åæÏ شي  ìكوال  ìپرځا  íغړ يو   Ï ÇÑشو هرæ åاليتي  چې   ¡åكړÑæ åÑمشو  SC  -(åÏما مه   ٨٤  äقانو څخه Ç Ï) åÏساسي  شوÇÑګانو 

پوښتنې   åړÇ په   (MOJARITY (Çكثريت  كلمه   åندæړÇ ÇÑيو  پاÑلماني  په  كې  تاييدæلو  په  ÒæيرÇنو   Ï چې  كله  Ñæته  ته  همدې  شي.  جوړې  شوÇÑګانې  æلسوÇلۍ   Ï چې 

هلته   æÇ ìكړ كې   ÏÑمو په  ماÏې   ١٢١  Ï هم بل تفسير  يو  كې   áحا عين  په   SC  .íÏ كثريتÇ æغړ  æحاضر  Ï ÇÏ چې كړ¡  Ç Ï SCړتيا æړ تفسير æړÇندې  نو  شوې¡  ته  ÇÑمنځ 

تقدÇÑ ãمنځ   áæډ يو  ګټه  په   SC  Ï بيلګې تفسير ÑÏ ÇÏې   Ï چې  شو¡  نو æيلي  شي.  شامل  پكې  هم  تفسير   äقانو Çساسي   Ï چې  ¡íكړ معنا  ضمير ÇÏسې   "ìهغو" Ï يې

 .Ì  Ï  .ÏلوÑÏ  äæګډ پكې  مه   ٢٥ پر  Çګست   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٨  Ï هم  ما  چې   ¡ææ نظر   áÇنوæګډ Ñæكشاپ   åيو  Ï كې  كابل  په   ¡íهاشمز قاسم  محمد  ډÇكتر   Ï  ÇÏ   .íÏ  ìكړ ته 

مخ¡   ٣  ¡(٢٠٠٩ ټولنه  سولې   Ï Çيالتونو   åمتحد  Ï سى:   ìÏ (Çæشنګتن  æضعيت"  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï كې   äفغانستاÇ "په  تاير   ÑلكساندÇ

 Resolving the Crisis over Constitutional) "Ñال حل   Ï äÇبحر  Ï تفسير  Ï äقانو كې Ç Ïساسي   äفغانستاÇ تاير "په  ÑلكساندÇ .ÌæÇ مپسيÏ äجا   ٣٩

مخ.   ٤   ¡(٢٠٠٤ ماÑچ   Ï ¡ټولنه سولې   Ï يالتونوÇ åمتحد  Ï :سى  ìÏ شنګتنÇæ) ¡لنډيز سولې   Ï USIP  Ï(Interpretation in Afghanistan

.ÆÑګوæ ¡مخ  ٤  ¡(n٣٦) ډله   äÇبحر  áÇنړيو  Ï åÑلپا تفصيل   Ï  ٤٠

 http://www.youtube.com/watch?v=_1Ml9Qhc804&hd=1, 22 ,آماج -- رد صالحيت مجتبى پتنگ، وزير داخله افغانستان از سوى مجلس ,Amaj1TV  ٤١

 .Æكړ  ÊياÒ ال  Êمعلوما خپل   ¡åسر څانګو   æندæړÇ له  SC  Ï ېÑال له  تماسونو  خصوصي   Ï كې  áحا عين  ٢٠١٤كاá).په   Ï مى  ٢٠ July 2013 (السرسى 



يې  پايلې   æÇ قضيه  سپنتا   Ï۲۰۱۴

11  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

 åÑÇÏÇ كمزÑæې  هم   Çپخو چې  Ïې  تر   äÂ  æÇ كې   æÑچا پخپلو  كې   ÊÑÇÒæ په  پتنګ  چې   ¡åæكا فكر  هم  شريفي¡   æÇ  åÏÇليزæ مبصرين¡   åæÏ

 (ææÇقو)  æÑÇÏÇ په چې æ Ïخته æÏ Ïلت   ¡íلر  åړÇ څه  پوÑې  تاæتريخوÇلي  هغه  په  قضيې  Âيا ÇÏسې   :åكړæ پوښتنه يې  خو Ñæپسې   ¡åÏلوÑÏ

٤٢
 .ÏلوÑÏ  äشتو كې 

 Ñæبا نه   Ï چې شوíÏ í: "ځكه  غبرګوÑæ äكړ   íÑæبا يو   ¿íæ ßڅو به  قاضي  پرځايوÇلى"   æÇ اليلوÏ" Ï يېÇÑ Ñæبا نه   Ï چې ته  پوښتنى  Ïې 

ډېر  ټولو  تر  چې   ¡íÏ  äكسا هغه   íÒستاÇ خلكو   Ï چې   ¡ìÏ Çند  Ïې  په   äپوها  Þحقو  ÏÇهېو  Ï  ....íلر خصلت  سياسي  توګه   åټوليز په  ÇÑيه 

٤٣
كنه".   æÇ íÏ نكىæكو قانع  باÇÑ Ñæيې Ïاليل  نه   Ï ياÂ چې Çææيي   ¡íæ äكسا هغه  بايد   ìهغو  æÇ íكو  Êæقضا ښه 

 åعمد هغه   Ï كړ.   ÏÑ ¡íلر تناقض   åسر  æÏما  ١٥٧  æÇ  ١٢٢  ¡١٢١ له   äقانو Çساسي   Ï چې په Ïې Ïليل¡   äقانو  ICSIC  Ï ìÒكر جمهوÑ Ñئيس 

څاæÑنكې   åيو  åÏما  (١٥٧)  .(È  æÇ  ºíÏ  íكړÑæ صالحيتونه  بياكتنې  پرÇخې   Ï  äقانو Çساسي   Ï ته   SC  åÏما  ١٢١ Çلف).   :ææ  ÇÏ Ïليلونه 

هم  بيا  خو   ¡åæ توضيح  åÑعتباÇبا  åيو  ÇÏ .íكړæ تفسير چې   ¡åÑÇÏÇ åيو نه ÇÏسې   ¡íكړæ نهÑڅا تطبيق   Ï äقانو چې Ç Ïساسي   ¡íړÇغو  åÑÇÏÇ

 äقانو  íشو نافذ  پر   åسر Çكثريت  پر ÑÏېيم   åæÏ Ï يې  äقانو   ICSICÏ æÇ åكړ  ÏÑ يتوæ íÒكر  Ï كې په Çګست   áكا  .Ò ٢٠٠٨  Ï جرګې æلسي 

قانوÇæ äيي:  ìنو  ICSIC  Ï
٤٤

 .(ÓساÇ پر ماÏې   ٩٤  Ï) كړ  áبد

 æÇ صالحيتونه  الندې   ÇÏ  ¡åÑلپا تطبيق  Çغيزمن   Ï  äقانو Çساسي   Ï  ¡äæګډ په  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï  äكمېسيو

.(åÏما مه   ٨)  íلر پربنسټ  غوښتنى   Ï قوې  ÇجرÇييه   æÇ محكمې  سترې   ¡ÇÑشو ملي  Ñئيس¡   Ñجمهو  Ï مكلفيتونه 

ملكي   æÇ Çصالحاتو   íÑÇÏÇ  Ï  æÇ  äكمېسيو  ßÇخپلو ټولټاكنو   Ï  ¡äكمېسيو  ßÇخپلو حقونو   Ï بشر   Ï ماÏې  ٩مې   äقانو  ICSIC  Ï

.íكړ æړÇندې  ته   äكمېسيو  Êموضوعا تفسير   Ï چې   ¡ææ  íكړÑæ صالحيت  ته   äكمېسيو خدمتونو 

Ïې  په  ÇلزÇمي.  يا   åæ مشوÑتي  غوښتل¡  يې   ICSIC چې   ¡áæډ همغه  په  بياكتنه   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡åæ نه  æÑښانه   ÇÏ  ÊÑصو هر  په  خو 

 äقانو Çساسي   Ï  ¡ææ تطابق  قوÇنينو   æÑنو  Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې  يې   åسر صالحيت  له   SC  Ï چې   ¡åæ  ÇÏ  åستونز Çساسي  كې   äقانو

.æ Ïموجو تناقض   ÓساÇ پر ماÏې  مې   ١٢١  Ï

قوÇنينو¡   Ï  åسر  äقانو Çساسي  "له  Çæيي:   åÏما  åÏيا  ¡íلر  Ïجوæ  ãبهاÇ  ìځانګړ  áæډ يو  كې   áستعماÇ په  جملو   æÇ كلمو   Ï كې   åÏما  ١٢١ په 

تفسير   ìهغو  Ï  æÇ غوښتنه  په  محكمو  يا  حكومت   Ï  ¡áڅيړ مطابقت   Ï ميثاقونو  Çلمللي  بين   æÇ  æمعاهد  áæلدÇ بين  فرمانونو¡  تقنيني 

په  صالحيت   Ï  SC  Ï تفسير   äقانو Çساسي   Ï  ¡íلر  Ñæبا چې   ¡äكسا هغه   "ìÏ صالحيت  محكمې  سترې   Ï سم   åسر حكمونو  له   äقانو  Ï

 åپلو  íمرÇګر له   .íشاملېږ هم  ته   äقانو Çساسي  ضمير   "ìهغو"  Ï كې  متن  په  ماÏې   Ï چې   ¡íكو æړÇندې  Ïليل  ÇÏسې   ¡ìÏ كې   æÏæحد

چيرې  كه  هم  بيا  خو   .íشاملېږ هم  ته   äقانو Çساسي  كې   áحا عين  په  ضمير   "ìهغو"  Ï كې   åÏما  ١٢١ په  Çææيو  چې   ¡íæ ستونزمنه   ÇÏ به 

 äقانو Çساسي   Ï چې  Çææيو¡  كه   íæ منطقي  به   ÇÏ ښايې   ¡æكړæ  ãپا ته  مقصد   æÇ معنا  ټولې  ماÏې   Ï  æÇ شو¡  الړ  هم   Çهاخو څخه  ګرÇمر  له 

 ìÇكېد الÑې  له  محكمو  يا  حكومت   Ï ېÒÇيو  ÓساÇپر ماÏې   ١٢١  Ï غوښتنه تفسير   Ï
٤٥

.ìÏ شامل كې   æÏæحد په  صالحيت   Ï SC  Ï تفسير

په Ïې  بايد   .íكړæ غوښتنې  áæډ  ÇÏ ¡شي  ìÇكړæ خلك عامه  يا   äكيالæ فعÇمد تولنې¡  مدني  چې  نشته¡  څه  كې ÇÏسې   åÏما  åÏيا په  شي¡ 

مرÇجعه   æÇ السرسى  ته  څانګو   æÑنو حكومت   Ï  æÇ محكمو  كې  بياكتنو   äقانو Çساسي   Ï ډæله   "ìمركز"  æډېر په  چې   ¡æكړæ ياæÏنه   åړÇ

شوې  ترالسه   Ï څېړنو  له  مني.  هم  شكايتونه  شخصي   Çخو له  ښاÑيانو   Ï سيستمونه   "íشو "æيشل  چې  كې   áحا ÇÏسې  په   ¡åÏ  åÏæمحد

 ìكوال كې   áحا عين  په  السرسى¡  عامه  توګه   åلنډ په   .íÏ æړ  تطبيق   Ï حقونه  كې   äقانو Çساسي  په  چې   ¡íæڅرګند  åخبر  ÇÏ لنډيز  پايلې 

Ïې   Ï ته   íګړæ هر   ¡ÊÑصو هر  په   .íÏ  åړÇ په  ساتلو   Ï حقونو   Ï  æګړæ  Ï يې  پرېكړې  چې  ځكه   ¡íكړ ÇÑجلب  مالتړ   ãعا ته  محكمې  شي 

http://  ÆÑګوæ نظريې  شريفي   ÑلشكوÇعبد  æÇ  åÏÇليزæ شفيق   Ï كې   "äغبرګو په  شبكو   æټولنيز  Ï  åړÇ په  سلب   Ï صالحيت   Ï Òæير   Ï  æÑچا ÇÏخله   Ï"   ٤٢

.( ٢٠١٤  ¡ ٢٢ avapress.com/vdcc1xqm.2bqsi8laa2.html, 1 February 2012 ( السرسى مى  

مه)  ٣  ìÑجنو  Ï áكا  ٢٠١٣  Ï) ìلومړ كاÇ Ï áسد   ١٣٩٢  Ï Çخو له  شخص   ãنامعلو  Ï "äغبرګو  íÒكر  Ï åړÇ په  ÍستيضاÇ Ï يرÒæ خلهÇÏ Ï"  ٤٣

.ææ íكړ مشر æيتو  چې æÏ Ïلت  كړ  تصويب  په ÑÏ åæÏېيمه  قانوÇÑ Ï äيو  يو  جرګې ÇÏسې  چې æلسى   ¡æ ځل  ìلومړ كې   äفغانستاÇ په   ÇÏ ¡Ñæبا په   áÇليكو  Ï   ٤٤

 æغړ څو  له   äكمېسيو بياكتنى   Ï äقانو هم Ç Ïساسي   áÇليكو  åÒ چې  (٢٤-٢٥ كاÇ Ï áګست   .Ò ٢٠٠٨  Ï) كې يوÑæ åكشاپ  په  كې  كابل  په   åړÇ په  äقانو ٤٥  Ç Ïساسي 

 ¡ÏلوÑÏ ير)نظرÒæ نىÇپخو عدليې   Ï) غالب  Çهللا  حبيب   æÇ ÇشرÑ Ýسولي   .æ Ïموجو نظر   ÝختالÇ  Ï åړÇ په  ښكاæÏÑÇæ åÑلو   Ï ضمير   Ï  "ìهغو" Ï ¡ãæ حاضر هلته   åسر

 ìÒÇيو شي   ìكوال چې  بيا æÑæسته "هغوÇÑ "ìځي¡  پسې ÇÑځي.  نومونو   Ñنو  Ñڅلو  Ï ېÏما  ١٢١  Ï السه  Ï سم ضمير)  غايب  جمع   Ï) ضمير په ÇساÏ Óغه  ګرÇمر   Ï چې

 ¡íغړ پخوÇنى  يو   CRC  Ï نشÇÏ Ñæسر  .íæ هم مقابل   åسر بل  يو  له  عناصر  پخوÇني ÇÑ æÇتلونكي  چې  كله  بيا   åتير په  چې Ñæپسې ÇÑځي¡  شي¡  ته ÇÑجع  نومونو  هغو 

 ¡áمرستيا Òæير  عدليې   Ï æخت   Ï  ¡ìهاشمز قاسم  محمد   .ìشو  ìÏ نه   ãپا ډېر  ته  جوړښت  جملې   Ï  æÇ  åشو Çضافه   åبيړ په   åحد  åيو تر   åÏما  ١٢١ چې   ¡åæكا فكر  هم 

توګه  Ïې  په   æÇ  íكړÑæ  ìځا ته   Úموضو بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï كې   åÏما  åÏيا په  غوښتل   ¡ææ  íندæژ  áټو چې  كوæنكو¡  تسويد  ماÏې  ÏÏې  چې  ææيل¡  ÇÏسې 

جانب  په  حق   íهاشمز  æÇ ÇÏنش  چې   ¡ìÏ  ÇÏ  Ñæبا Òما  خو   ¡ææ Ñښتيني  كې  تحليل   íمرÇګر خپل  په  غالب   æÇ Ñسولي  æÇÑلي¡  كې   æÏæحد په  صالحيت   Ï  SC  Ï يې 

 SC په  توګه  په Ñښتينې  تفسير   äقانو چې Ç Ïساسي   ¡ìÏ ÇÏ موقف خو Ïقيق  ګڼي¡  شامل  كې  متن  په   åÏما  ١٢١  "äقانو پلوÇ Ï" åساسي   íمرÇګر له   "ìچې "هغو  ¡ææ

ګرځي.  پسې  معنا   æÇ مطلب  Ï كې متن  په Ïغه  چې æÑæ åæÏستني  كې   áحا په ÇÏسې   ºíكو تكيه   ìباند تحليل   íمرÇګر خپلو  پر   ¡äكسا لومړني   åæÏ  .íلر تعلق  پوÑې 
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كافي  چې   ¡åÏ  åÑمجبو محكمه   äقانو Çساسي   Ï  æÇ  ¡íæډېر  Ñكا محاكمو   Ï  ¡íكړ æړÇندې  ته  محكمې  شكايت  خپل  چې   ¡áكوÑæ  åÒجاÇ

٤٦
 .íكړ  åÑÇÏÇ  äجريا Ïغه  قضيو   Ï ترڅو   ¡íلرæ  äمنشيا  æÇ ماموÑين   ¡Êتشكيال

 äقانو" Ï ېÒÇيو  åÏما ځكه Ïغه  نو   .íلر نه   åÑشاÇ كومه  åړÇ په كې æ Ïنډې Ñæكولو  تفسير  په   äقانو ته Ç Ïساسي   ICSIC هم   åÏما ١٥٧مه 

چې  قوÇنين¡  هغه   .íكو خبرې   åړÇ په  ټاكلو   Ï  æغړ  Ï يې   Çخو له  جمهوÑÑييس   Ï  æÇ  "æجوړېد"  Ï  äكمېسيو  åيو  Ï  "ÓساÇپر حكمونو   Ï

 ÞتفاÇ په  نظر   Ï ټولو   Ï چې  ترڅو   æÇ  íæ نه   íشو  íنو  ÓساÇ پر  تعديالتو  الÒمو   Ï ترڅو   ¡íشو ÇÑمنځته  ÑÇÏÇې   åړÇæÏ Ïغه  يې   ÓساÇ پر 

ځنډ   æÇ خنډ  له  سيستم   ¡ÝختالÇ  åړÇ په   æÏæحد  Ï صالحيت   Ï چې  بريښي¡  ÇÏسې   ¡íæ نه  شوې  تشخيص   åنډæ ترمنځ   ICSIC  æÇ  SC  Ï

٤٧
 .íكو مخ   åسر

ترمنځ  چې æÏ Ïلت ÑÇÏګانونو   ¡íلر مسوæليت  بنسټ  پر   äقانو كې Ç Ïساسي   áحا عين  په  هغه  خو   ¡ìÏ مشر قوې  جمهوÑ Ñئيس Ç ÏجرÇييه 

 ãبهاÇ كې   äقانو په  چې  كې  حالتونو  ÇÏسې  په  چې   ¡íلرæ æړتيا  Ïې   Ï بايد   åÑÇÏÇ ښه   .(ÆÑګوæ  åÏما مه   ٦٠)  .íكړ ته  ÇÑمنځ  Çړيكې  ښې 

بنسټيزې  ÑÏې  Ñهبرۍ   Ï  íÑتيو Çسالمي   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡åÏ æړ  ياæÏنې   Ï  åړÇ Ïې  په   .íلټوæ الÑې  Âسانې  حل   Ï Ñæته   ¡íæ  Ïموجو

ÑÏېيم  شي¡   ìÇكېد كې   ÇجرÇ په   ææÏ لومړيو   Ï چې   ¡åشو  Çپيد پوښتنه   åيو  åړÇ Ïې  په   .
٤٨

حكمت   æÇ عدÇلت¡  پوهه¡   :íجوتو Çړتياæې 

 áæنډÇ Ï ترمنځ چې ææÏ Ï شيانو   ¡ìÏ كيفيت ìځانګړ  ÛماÏÏ حكمت چې   ¡æ ÇÏ ÈÇځو خو  شي¡  ډېر æګڼل   æÇ شي  ÌستنتاÇ هم خصوصيت 

 áحا عين  په  حكمت   .íكو  Êæقضا  åړÇ په كمزÑæتيا   æÇ ړتياæپيا  Ï كې فكر   æÇ كړنو په   æÑنو  Ï چې  ¡íلر سرÏ Ï åې æړتيا  نيولو  كې   ãپا په 

مشرتابه  حكومت   Ï سياست توګه  په Ïې   .ìÏ Á جز  íÑæضر سياستيو  شرعي   æÇ (پاليسي (قضايي  قانوÏ Ï äكتوÑين  عامه  Çسالمي   Ï كې

سياسي  Çسالمي  شى.  تېر  څخه   æعدÇقو  íÏعا له   åÑلپا  áمها لنډ   Ï حتا   ¡åÑلپا ګټو   Ï كولو  حكومت  ښه   Ï چې   ¡íكوÑæ صالحيت  ته 

برخه  په Ïې  خو  تللي¡   íÏ نه  åÑال په   æعدÇقو  íÏعا  Ï æÇ íÏ íكړ يې  قضاæتونه   íÑشعو چې   ¡íكو مثالونه æړÇندې  مشرÇنو  ښو   Ï ليكنې

 åÑÇÏÇ ښه   æÑچا æÏلتي   Ï چې  ګڼي¡   áæمسو  äÇمشر æÏلت   Ï بيا   åتير په   äÇمشر ښه  سياست¡   æÇ حكمت   
٤٩

 .íÏ ګټلي  نومونه  لوړ  يې  كې 

 .íكړ تامين  الÑې  له  نوښتونو   æÇ پاليسۍ  Ïقضايي 

 äجريا  Ï بن  Ï ترڅو ګڼله¡   åÑÇÏÇ نكېæÑڅا تطبيق   Ï äقانو نوÇ íساسي   Ï مو  ICSIC چې   ¡íÏ Ïيا په   åÑپو بحثونه  هغه  سرÒ åما   CRC له 

 (åÏما  ١٥٧)  äقانو Çساسي  پخپله  چې  كولې¡  خبرې  هم   åړÇ په  حقيقت  Ïغه   Ï موږ  شي.  ته  ÇÑمنځ  پرمختګ   æÇ  åÏæ æخت  پر  كې  تطبيق  په 

Ïې  له   åخبر  ÇÏ  .íړÇغو څاÑنه  æړ  توجه   Ï  åÑچا Ïغه  چې   ¡íكړ  ÑÏصا فرمانونه  تقنيني  شمېر  يو  چې   ¡åÏ ګڼلې   åندÏ حكومت  Çنتقالي   Ï

په Çæقعيت  چې  شوې¡   åÏيا كې   åÏما په (١٥٧)   ¡íÏ "ãحكاÇ نتقاليÇ" چې كې¡  برخه  مه   ١٣ په   ICSIC چې   ¡íمعلوميږ هم  څخه  حقيقت 

په  چې  شو¡  ÇÑمنځته  æخت  هغه   ãبهاÇ نشته.   ãبهاÇ  áæډ هېڅ   åړÇ په   æÏÑÇمو Ïغو   Ï  .æ نه   ìځا مناسب   åÑلپا بيانولو   Ï  Úموضو Ïې   Ï كې 

 åÏما  (١٢١) توګه  ناڅاپي  په  Ñæپسې   æÇ  åالړæ منځه  له   ¡åæ  åړÇ په  محكمې   Ï  äقانو Çساسي   Ï چې  برخه¡  هغه  مسوÏې   Ï كې  جرګه  لويه 

 Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي   Ï Ñئيس   Ñجمهو چې   ¡åÏما مه)   ٦٤) Âيا  چې  æړÇندې  په  پوښتنې  Ïغې   Ï  .íكړ ډكه   
٥٠

يې  تشه  چې   ¡åشو Òياته 

 æغړ  Ï ICSIC  Ï چې جمهوÑ Ñئيس¡  چې   ¡åÏ عاÏÇ بيځايه يوÒÇې   ÇÏ ¿كنه  íلر مخالفت   åسر ماÏې  مې)  له (١٥٧   ¡íتوظيفو  åÑلپا څاÑنې 

په ÇÏسې   ¡íلر خصلت  عمومي   ¡åÏما  (٦٤) چې  ځكه   ÇÏ .íكړÑæ تهICSIC هم  صالحيت  څاÑنې  خپل   Ï شي¡  كولى  نو   ¡íæتاييد  íÑمقر

 Constitutional Review in New) :ÆÑګوæ قانوني مركز NVU Ï åÑلپا Ïليږ Ï äساسي قانوÇ Ï ¡ìÑÏسوجيت چو æÇ Óكاترين ګلن با ¡åÑتفصيل لپا Ï  ٤٦

  http://democracy-په مخونه   ٧-٨ سپتمبر¡   áكا  ٢٠١٣  Ï  ¡٤٠ پاڼه  لنډ   ¡ÑپوÇÑ  áÇنړيو ÏموكرÇسۍ   Ï  (Democracy: Reporting International
Âګست   Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï (السرسى   reporting.org/files/dri-bp-40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf

 .ÆÑګوæ كې  .(٢٤

 .ÆÑګوæ مخ  ١٣  ¡(n٣٦) ډله  äÇبحر  áÇنړيو  Ï ¡åÑلپا بحث   Ï  ٤٧

 ٦  ¡(٢٠٠٠ Çميا¡  ÇÑÇÏلكتب   ¡Êæبير) Çلدنيا¡  Çæلواليت  Çلسلطانيه   ãالحكاÇ  Èكتا  ¡íÏÑلموÇ ÇبوÇلحسن   Ï  ¡åÑلپا تفصيل   Ñنو  Ï  åړÇ په   ææړتياæ  Ï خليفه   Ï   ٤٨

.ÆÑګوæ مخ   ٢٥  ¡(١٩٦٦ Çلحلبي¡  Çلبابي  مصطفى   :åقاهر)  ¡ßټو æÏيم  Çلفقيه¡  حامد  محمد   .Æكړæ مرÇجعه  هم  ته  Çلسلطانيې   ãالحكاÇ  ¡ÍلفرÇ ال  Çبويا   .ÆÑګوæ مخ¡ 

 Beyond the Shari’ah: An Analysis of Shari’ah-Oriented)¡معرفي  åيو  äقانو شريعت   Ï كمالي¡  محمدهاشم  شرعيه¡  سياست   åÑلپا بحث   Ï   ٤٩

CH١١: "له شريعت   .٤٦ ٢٢٥-مخونه   ¡(٢٠٠٨ Ç) (Policy (Siyasah Shar’iyyah)” in Shari’ah Law: An IntroductionكسفوÏ :(U.K) ÏÑ يوې نړۍ مطبعه¡ 
. شريعه)  (سياست  تحليل  يو  پاليسۍ   Ï  ÓساÇپر شريعت   Ï  :Çهاخو څخه 

تقنينى  قوÇنينو¡   æÑنو  Ï  åسر  äقانو Çساسي  له   (١  :áÏلوÑÏ صالحيتونه  الندې   ÇÏ كې   åÏمسو په   äقانو Çساسي   Ï محكمې  عالي  شوې  æړÇنديز   äقانو Çساسي   Ï ٥٠

 áنوÑتو Ñئيس   Ñجمهو  Ï  .(٤  æÇ څاÑنه¡  ټولټاكنو   Ï  .(٣ تفسير¡  فرمانونو  تقنيني   æÇ قوÇنينو   ¡äقانو Çساسي   Ï  .(٢ كتنه¡   ÞنطباÇ  Ï تړæنونو¡  نړيوÇلو   æÇ فرمانونو  

 Ï محكمه  äقانو شي¡ Ç Ïساسي   ìÇكېد چې   ¡åشو په Ïې Ïليل Çيسته  كې  ظاهر  په  برخه  ټوله  ماÏې) Ïغه  نوÑې  كې Ñæپسې  برخه  همدې  په   æÇ مه  ١٤٦ كې   åÏمسو (په 

توګه   åعمد په  ګټه æكاÏ .íæÑغه Çنديښنې  په  سيستم  سياسي  خپل   Ï ېÏما  æÇ ãحكاÇ åړÇ په  ãسالÇ Ï æÇ äقانو شي Ç æÇساسي  بدله  باندې   ÇÑشو ساتونكو   áæډ  äÇيرÇ

جمهوÑ Ñئيس   Ï Çيالتونو   åمتحد  Ï  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï كې هغه æخت  (په   ÏÇخليلز ګرÒ ¡äÇلمي  محمد  پوهنځي Ñئيس Ïين   Ï شرعياتو   Ï  äپوهنتو كابل   Ï هغه æخت   Ï

سرÇÏ Ñæنش ææيل¡  چې  كله   ¡åæ نه معلومه  منبع  حاæ Ï áيرې  هر  په   .íشو  ÑظهاÇ  Çخو له  مشر)   UNAMA  Ï كې هغه æخت  (په  ÇبرÇهيمى   Ñلخد  æÇ  (Ñسالكا  ìځانګړ

 äفغانستاÇ په  چې  كې   áحا ÇÏسې  په   ¡åÏ Ñæته  ته   ÇÑشو  äقانو Çساسي   Ï فرÇنسې   Ï چې   ¡åÏ  åÑÇÏÇ سياسي   åيو بلكې  نه¡  محكمه  شوÇÑكومه  ساتونكو   Ï  äÇيرÇ  Ï چې 

 Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٨  Ï كې  كابل  په  ÇÏنش   æÇ  äÇګر څخه:  ياÏښتونو  شخصي  له  مولف   Ï)  .ææ  äګاÑÇ قضايي  يو  محكمه  عالي  مخې¡  له   äقانو Çساسي   íشو æړÇنديز   Ï كې 

كې Ï Ïمپسي   áحا عين  په   .ÏلوÑÏ äæګډ كې  په Ïغه Ñæكشاپ  هم  مولف   ¡ÏلوÑÏ äæګډ  ¡æ ìشو جوړ   åÑلپا  äقانو چې Ç Ïساسي  كې¡  يو Ñæكشاپ  په  مياشتې  Çګست 

مخ.  ٥ æضعيت"  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï"تيير  ÑلكساندÇ  æÇ مخونه   ١-٢  ¡(N٣٩) حل"   äÇبحر  Ï"¡تيير  æÇ



يې  پايلې   æÇ قضيه  سپنتا   Ï۲۰۱۴

13  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

خبرې   åړÇ په مسوæليتونو   æÇ صالحيت Ï ئيسÑ Ñجمهو  Ï كې  æفقر  ٢١ په   åÏما مه   ٦٤  .íلر خاÕ خصوصيت   åÏما مه  چې (١٥٧ )  كې¡   áحا

په  تفسير   Ï نينوÇقو  Ï åپلو له   ãسالÇ Ï لتهÏ كه  åÏ نه بيځايه   .íلر مطالب   åړÇ په څاÑنې   Ï ېÒÇيو  åÏما چې (١٥٧)  كې¡   áحا په ÇÏسې   ¡íكو

٥١
ګڼي.  عاæ ãړ   ¡Õخا شي¡  ته  ترمنځ ÇختالÇÑ Ýمنځ   "Õخا" æÇ "ãعا" Ï كله چې   ¡(áصوÇ فقه  Ï) åړÇ

 Ï" چې:  Çæيي  ÇÏسې  چې   ¡ìېږÑالæÇÑ سر  پر  كلمې   Ï سرپرستي"  كې  ژبه   íÑÏ په   -ÊÑنظا"  Ï كې   åÏما  (١٥٧) په  ترÏيد   æÇ شك  Çصلي   

Çساسي   Ï Âيا  چې   ¡íكېږ ÇÑپوÑته  پوښتنه  شى".  جوړ  سم   åسر Çحكامو  له   äقانو  Ï  åÑلپا Ïتطبيق   äقانو  Ï بايد   äكمېسيو  ßÇخپلو څاÑنې 

مسئلو   æندæړÇ پوÑې   äقانو Çساسي  په  چې  كې¡  Ñæكشاپ  په   áكا  .Ò  ٢٠٠٨  Ï كابل   Ï  .íكوÑæ هم  معنا  تفسير   Ï څاÑنه  تطبيق   Ï  äقانو

Âمر  څانګې   Ï څېړنې   Ï æخت  هغه   Ï  SC  Ï  ¡íهاشمز محمدقاسم   áمرستيا  ÊÑÇÒæ عدليې   Ï æخت   Ï ÇÏنش¡   Ñæسر  ¡æ  ìشو جوړ   åÑلپا

باندې  تطبيق  چې "پر   ¡ææ íمالتړ نظريې  ګرÏ Ï åÒ æÇ äÇې  محمد  پوهنځى Ñئيس Ïين  پوهنتوÏ äشرعياتو  كابل   Ï  ¡íكامو عبدÇلمالك 

 åسر په æÇÑړلو   áمثا يو   Ï څخه  ماÏې  (٦٤مې)  له   æÇتړ په  مسئلې  نه ÇÏ .åÏنش Ï Ïې  معنا  په  صالحيت   Ï تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï "نهÑڅا

 áړæ  Ñكا په  Ïلته  چې   åÏ جمله  (هغه   ¡íكړæ څاÑنه  څخه  تطبيق  له   äقانو Çساسي   Ï" چې   ¡íÑسپا  åندÏ ته  Ñئيس   Ñجمهو چې  æكړ¡  مالتړ 

معنا  په Ïې   ÇÏ ياÂ  .ìكېږ ګڼل   ÝÏÇمتر  åسر كې Ï (څاÑنې)   åÏما  ١٥٧ په  چې   "íكړæ قبتÇمر څخه   Á ÇجرÇ له  äقانو شوې) Ç Ï" åÏ ÇÏساسي 

 åيو ته   ICSIC  :åÏ شي عين  هم  كې   ìځا په Ïې   Úموضو  .åÏ "نه" ÈÇځو  ¿ìكړ تفسير   äقانو شي Çساسي   ìكوال هم  جمهوÑ Ñئيس  چې   ¡åÏ

٥٢
 .ìÏ شى  بل  æكړí¡تفسير   ÊÑنظا څخه  تطبيق  له  هغه  چې  شوې¡  Ñæكړله   åندÏ عملي 

مخونه.  ١٥٥  -  ١٥٣  .ÆÑګوæ áصوÇ  äقانو Çسالمي   Ï ¡كمالي  Ï  åÑلپا تفصيل   Ï   ٥١

ياÏښتونه.  شخصي   áÇليكو  Ï كې  Ñæكشاپ  په  مياشتى  Çګست   Ï  áكا  ٢٠٠٨  Ï كې  كابل  په    ٥٢
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Ï نه باÇÑ Ñæيه: يو پرتليز تحليل. ٤

 .ìكېږ عملي  æړÇندې  په  ÑÇګانونو   æÑنو  ææÏ  Ï æÏلت   Ï  Çخو له   äلماÑپا  Ï  åÑلپا  áæنډÇ  æÇ  áæكنټر  Ï چې   ¡åÏ æسيله  هغه  ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï

 Ï  åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï  ¡äقاضيا  íپوړ لوړ  محكمې  سترې   Ï ÒæيرÇنو¡   Ï چې   ¡íلر صالحيت  Ïې   Ï توګه  معمولي  په  پاÑلمانونه 

قوÇنينو  Çساسي  ÏموكرÇتيكو   Ï كې   áحا عين  په   äلماÑپا كړې.   åتاييد مقرÑۍ  ماموÑينو   æلوړپوړ  æÑنو  æÇ  æغړ  æÇ مشرÇنو  كمېسيونونو 

 Ï Çæخلي.  بېرته   Ñæبا  æÇ تاييد  خپل  څخه  ماموÑينو  Ïغو  له  كې   ÊÑصو په  كولو  غفلت   æÇ سرغړæنو   íجد  Ï چې   ¡íلر صالحيت   ÓساÇپر

صالحيت  منلو)  (نه  æيتو   Ï سندæنو  تقنيني  هغو   Ï  ¡
٥٣
صالحيت  áنحالÇ  Ï  äلماÑپا  Ï  åياترÒ ته  Ñئيس  æÏلت   Ï قوې/  ÇجرÇييه   åÑلپا  áæنډÇ

هم¡  بيا  خو   .íكېږ  áكوÑæ بنسټ  پر  طرÇÒلعملونو   æÇ شرÇيطو  خاصو   Ï صالحيتونه  Ïغه  Çلبته   -íæ  íكړ تير   äلماÑپا چې   ¡íكېږ  áكوÑæ

 äقانو Çساسي   Ï يا   ¡SC  .íكړ  ÏÑ  åسر Çكثريت  قاطع  په  (æÏÑنه)  æيتو   Ñجمهو Ñئيس   Ï كې¡  شرÇيطو  مشخصو  په  شي¡  كولى   äلماÑپا

 ìكړ نقض   äقانو Çساسي   ¡äقانو يو  چې  كې  شرÇيطو  ځېنو  په   æÇ  íكړæ بياكتنه   äقانو  åيو پر  چې   ¡íلر صالحيت   ÑÇæ پخپل  محكمه¡ 

معمولي  په  ÑÇګانونه  ÑÏې  æÏلت   Ï توګه  Ïې  په   .íæ æهلي  پړææÇنه  خپل  توګه  مناسبه  په   äقانو Ïغه  هم  څه  كه  كړې   äعالÇ يې  باطل   ¡ìæ

له  كچې  يوې  تر   æÇ ¡íكړ  áæنډÇ æÇ áæكنتر  ÊÇÇجرÇ بل يو   Ï كې  æÑÇÏÇ په چې   íلر  Ïجوæ ېÑال خو ÇÏسې   ¡íÏ ßÇخپلو څخه  بل  يو  له  توګه 

.íكو تضمين  تحقق   Ï موخو   æګډ  æÇ  ìهمغږ  Ï كې   æÑچا  æÇ  æندÏ åعمد په  موضوæÏ Ï Úلت   ÇÏ .íكړæ مالتړ  æÇ تائيد  څخه  بل  يو 

 æÇ  ææړتياÇ  æځانګړ له   ìهغو  Ï Çړيكې  ترمنځ   æÑÇÏÇ  Ï شي  كولى  قوÇنين  Çساسي   æÇ هېوæÏÇنه   áæډ  áæډ كې¡  چوكاټ  Çساسي  Ïغه  په 

ته  جرګې)  (æلسي   ÇÑشو خلكو   Ï  äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٧١  Ï مصر   Ï توګه  په  بيلګې   Ï كړې.  ټينګې   æÇ نوې  سم   åسر طرÇÒلعملونو 

حركت  چيرې Ïغه  كه  بيرته Çæخلي  يې  څخه  هر Òæير æÇ مرستياالنو  له   æÇ ¡يې صدÇÑعظم¡ مرستياالنو  له   Ñæبا خپل  چې   ¡ìكړÑæ صالحيت

پوښتنې  تر  كه   äÇيرÒæ æÇ äمرستياال صدÇÑعظم   Ï شي.  تصويب   Çخو له  Çكثريت  غوڅ   Ï شي æÑæ æÇسته  مالتړ   Çخو له   æغړ سلو   åلږ تر  لږ   Ï

ماÏې).  ١٢٩  -١٢٦)  íكړ æړÇندې  ته  Ñئيس   Ñجمهو  Á  ستعفاÇ خپله  بايد  صدÇÑعظم   æÇ  ¡íكړ ÇستعفاæړÇندې  خپلې  بايد  ÇÑشي  الندې 

 ßÇæ ته   ÇÑشو مشوÑتي  Çسالمي   (åشوæ پرې  كتنه  بيا   .Ò  ١٩٨٩ پر  (چې   äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٧٩  Ï جمهوÑيت  Çسالمى   Ï  äÇيرÇ  Ï

ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï ته   ìهغو  ¡åæ الÒمه   ìچير كه   æÇ æنيسي   ìالند پوښتنى  تر   äÇيرÒæ/يرÒæ  ìځانګړ يا   ¡ÇÑشو ÒæيرÇنو   Ï ترڅو   ¡æ  ìكړÑæ

ژÇÑ Ï Ñتلونكې  چې   ¡ìÇكېد نشي   æÇ "íكېږ ليرې  څخه   Ñكا له  شوíæ ì [æÑæسته]   ÍستيضاÇ چې هغه Òæير   æÇ ÇÑشو ÑæكړÒæ Ï" íيرÇنو 

(åÏما  ٨٩) شي.   ìغړ  ÇÑشو ÒæيرÇنو 

نه   Ï ته  Òæير  يو  يا   ÇÑشو ÒæيرÇنو   Ï  (åشو تعديل  نېټه   ١/١٠/٢٠١١ په  يې   åÏما مه   ٥٤ (چې  مخې  له   äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٥٤  Ï  äÏÑÇ  Ï

په   æغړ ټولو   Ï جرګې   Ï ته   ÇÑشو ÒæيرÇنو   Ï جرګې  چيرې  كه   .íكېږ  åترسر غوښته  په   æغړ لسو   åلږ تر  لږ   Ï كې  جرګه  æلسي  په  ÇÑيه   Ñæبا

بايد  هغه  نو  شي¡   áكړÑæ ته يو Òæير  باÇÑ Ñæيه  نه   Ï  ìچير كه   .íكړÑæ ÁستعفاÇ بايد   ÇÑشو باÇÑ Ñæيه ÑæكړÒæ Ï ¡åيرÇنو  نه   Ï Çكثريت  غوڅ 

 .ìكړÑæ  ÁستعفاÇ څخه  Ïندې  خپلې  له 

له  æÏلت   Ï  ìيوځا كابينه¡  æكړ)  تغيير   æÏما  ٩٥  æÇ  ٩١ يې   áكا  .Ò  ١٩٨٥ پر  (چې  مخې  له   äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٧٣  Ï  äپاكستا  Ï

 Ñæبا æÇ تګÇÑ Ï عظمÇÑصد Ï ته ÇÑشو í٢٠ غړ  åلږ تر لږ æغړ Ï ÇÑملي شو Ï كه چېرې .íليت لرæندې مسوÇړæ په ÇÑملي شو Ï åنو سرÇيرÒæ

په  ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï  ÇÑشو ملى  چې  كله  يا   æÇ  ¡íكړ نه  السه  تر  يې  هغه   æÇ  ¡íكړæ  åپرېكړ Çخيستلو   Ï  Ñæبا  Ï څخه   ÇÑشو ملي  له   åړÇ په  كولو 

٥٤
.íكو æړÇندې  ته  Ñئيس   Ñجمهو  ÁستعفاÇ خپله  صدÇÑعظم   ¡íæ Çكثريت  غوڅ   åړÇ

په   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï هم   æÇ  áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï هم  سبب¡  په  طريقې   Ï  æكېد عملي   Ï هغې   Ï باÇÑ Ñæيه¡  نه   Ï  Çخو له   äلماÑپا  Ï كې¡   äفغانستاÇ په 

نوې  æخت   Ï چې   ¡ÏلوÑÏ ÑÏيځ  æÑښانه   äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï  .åÏ ستونزمنه   ÓساÇپر Ïليلونو  بېالبېلو   Ï كې¡  قوÇنينو  Çساسي 

صالحيت  ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï æړÇندې  په  حكومت   áټو  Ï بلكې  æړÇندې¡  په  ÒæيرÇنو   æځانګړ  Ï يوÒÇې  نه  ته¡  جرګې  æلسي  غښتلې  ډېرې  خو 

 .Ò  ١٩٦٠  Ï ماÏې).   ٩٤  -٩١)  íكړæ  ÁستعفاÇ چې   ¡æ Çړ  حكومت  يا  Òæير   æÇ  åÏلوÑÏ  åغيزÇ خپله  يې  كې   æÏÑÇمو  æړÇæÏ په  چې   ¡íكړÑæ

كې   åÏمو  åلنډ په  كلونو  پنځو   Ï يې  نتيجه  چې  Çæخيسته¡  ګټه   åډېر  æÇ لويه  څخه  صالحيت  Ïغه  خپل  له  بيا   åتېر په  جرګې  æلسي  كلونو 

 ¡æ المل   åعمد همدغه  ترڅنګ¡  تغيير   Ï ته  سيستم  Ñياستي  څخه  سيستم  پاÑلماني  له   .æ  Øسقو حكومتونو  پسي  بل  په  يو   æÑڅلو  Ï

باÇÑ Ñæيه  نه   Ï يې  åÑلپا  íغړ  Ï حكومت يا  يوÒæ åير   Ï æÇ كړ نه   æ مالتړ باÇÑ Ñæيې Ñæ Ïكولو  نه   Ï ته حكومت   áټو  áكا  ٢٠٠٣ پر   CRC چې 

په  كمزÑæۍ  مشخصې  يوې   Ï كې   äقانو Çساسي  په   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï موږ  چې  عامل¡  يو  خو   ¡ÏلوÑÏ  äشتو عوÇملو   æډېر هم  څه  كه  æمنله. 

چې   ¡åÏ  åÑلپا Ïې   Ï  åخبر  ÇÏ  .ìكړÑæ  ìÏ نه  صالحيت   áنحالÇ  Ï  äلماÑپا  Ï ته  قوې  ÇجرÇييه  Ñئيس/   Ñجمهو  ¡äقانو æÇسنى   äفغانستاÇ  Ï چې   ¡åÏ æړ  ياæÏنې   Ï   ٥٣

 Ï ته  هغه   .íكوÑæ ته  هغه  صالحيتونه  صدÇÑعظم   Ï هم   æÇ باچا   Ï هم  پربنسټ   äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï چې  ټاكي¡  Ñئيس   Ñجمهو  Ñمقتد ÇÏسې   äقانو Çساسي 

 .ìÏ كې  Óال په  قوې  ټوÇ Ï ßÇæ áجرÇييه  چې   ¡íلر معنا  صالحيت ÑæكوÏÏ áې   Ï áنحالÇ Ï äلماÑپا

.åÏ مسئوله كابينه  هغه   Ï  æÇ عظمÇÑصد چې   ¡íمعلوميږ توګه  په Ïې   .åÏ پاتې چوپ   åړÇ په   Ñæبا نه   Ï په æړÇندې  ځانګړÒæ æيرÇنو   Ï  äقانو Çساسي   äپاكستا  Ï   ٥٤
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15  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

 æÇ همغږۍ   Ï يې  ترمنځ  ÑÇګانونو   æړÇæ ÑÏيو   Ï خو   ¡ÏلوÑÏ صرÇحت  ډېر  يې   åړÇ په  تفكيك   Ï  ææÇقو  Ï چې   ¡åæ  ÇÏ هغه   ¡åكړ  ßÑÏ توګه 

 CS  Ï  æÇ  ÊلقضاÇ قاضي  چې   ¡ìÇشو  ìكوال  äلماÑپا  äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï  .ÏلوÑÏ نه  تضمين  كافي   åÑلپا  áæنډÇ  æÇ  áæكنتر

 .Ò  ١٩٦٤  Ï  .íكړ  ÑحضاÇ ته  محكمې   Ñتو په   Á ÇجرÇ نه  ښه   æÇ  áهماÇ  Ï كې   åندÏ په   (åÏما  ١٠٦)  ÓساÇ پر  طرÇÒلعملونو   æځانګړ  Ï  äقاضيا

تفسير   Ï äقانو يې Ñæته Ç Ïساسي  توګه   åڅرګند په  خو   ¡æ äګاÑÇ ßÇخپلو يو  ماÏې æګوæÏ Ï (ÆÑلت   ١٠٧  -٩٧) SC  äقانو كاÇ Ï áساسي 

چې   ¡ÏلوÑÏ صالحيت   ÇÏ پاچا   ìÒÇيو  .íكړ يقيني   åسر  äقانو Çساسي  له   ÞنطباÇ  äقانو يو   Ï ترڅو   ¡ìكړÑæ  æ نه  صالحيت  بياكتنې   æÇ

Çساسي   Ï  SC يا   äلماÑپا چيرې  كه   .(åÏما  ٦٣)  íكړ منحل   äلماÑپا چې  ترÏې   äÇ  æÇ  ¡íكړ  ÑÏصا حكم  ته  ÑÇګانونو   åړÇæ  ìÑÏ æÏلت   Ï

 áكا  .Ò ٢٠٠٤  Ï .íكړ  ÑÏصا  ãحكاÇ åړÇ په تطبيق   Ï هغه  Ï ¡شو  ìكوال پاچا   ¡ìÇæ ìكړ تفسير æړÇندې   Õخا  ãكو  åړÇ په فقرې  يوې   Ï äقانو

 æÇ ستونزمنو   äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï  æÇتړ په  كاæÑلو   Ï ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï يې  كې  پايله  په   æÇ æمانه  سيستم  Ñياستي   äقانو Çساسي 

يو  شي   ìكوال جرګه  چې æلسي  ماÇæ åÏيي¡  مه)   ٩٢) نه æالړ.  منځه  له   ãبهاÇ كې  متن  په  هم  بيا   ìÏ له  åسر خو  تغيير Ñæكړ.  ته   æÏما سختو 

 Ï  æÇ سم  Òæير   ìچير كه   .íæ غوښتونكي  چاÑې  Ïې   Ï  íغړ سلنه   (٢٠) جرګې  æلسي   Ï چيرې  كه   ¡íكړæ پوښتنه  ترې   æÇ  ìړÇغوæ  Ñæ Òæير 

 Øشر Ïې  په  خو   ¡íæÑكاæ ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï  åسر Çكثريت  غوڅ  په  يې  æړÇندې  په  شي  كولى  جرګه  æلسي   ¡íكړ نه   Ñæ  Êتوضيحا æړ  قناعت 

 .íæ نكيæكو قانع   æÇ يې æÑښانه  چې Ïاليل 
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Çسالã ته Ç Ïساسي قوÇنينو مرÇجعه . ٥

خصوصيت  Çسالمي  توګه   åعمد په  قوÇنين  Çساسي   áټو كې   äفغانستاÇ په  پرته¡   äقانو Çساسي  له  ÑæÏې)   Ï كاÑمل   Ï)  áكا  .Ò  ١٩٨٠  Ï

چې   ¡áشمو په  ماÏې  لومړۍ   Ï ¡كې بېالبېلو Çړخونو  په  ژæند   Ï ملت  Ï ته  ãسالÇ ځلي  ١٧  åلږ تر  لږ  كې   äقانو په Çساسي   áكا  .Ò ٢٠٠٤  Ï .íلر

 äقانو هېڅ  چې  ماÇæ åÏيي¡   (٣)  æÇ ګڼي  ÇسالæÏ ãلتي Ïين   åÏما مه   (٢)  .åÏ كړې  مرÇجعه   ¡ìكړ  äعالÇ جمهوÑيت  Çسالمى  يې   äفغانستاÇ

محكمې  چې  ماÇæ åÏيي¡  مه   (١٣٠) كې¡  څپركي  په   Áقضا  Ï  
٥٥

شي.  نه   íÇكيد مخالف   åسر حكمونو"   æÇ  æله "عقايد مقدÏ Óين   ãسالÇ  Ï

 ¡áشو نه   Çپيد  ãحكاÇ ÇÏسې  هېڅ  كې  منابعو   æÏيا په  كه   .íكړ تطبيق   ãحكاÇ قوÇنينو   æÑنو  æÇ  äقانو Çساسي   Ï كې  حل  په  قضيو   Ï بايد 

شي"  تامين  توګه  ممكنه  ښه   åډېر په  عدÇلت  چې   ¡íكړæ åپرېكړ åيو پر ÇساÇÏ Óسې  مذهب  بناÏ Á حنفي  پر   äقانو محكمه "بايد Ç Ïساسي 

 ¡íكوÑæ صالحيت  نيسي¡  الندې  څېړنې  تر  قضيې  شخصي  پيرÇæنو   Ï مذهب  شيعه   Ï  ãسالÇ  Ï چې  كې¡  قضيو  هغو  په   åÏما مه)   ١٣١)

توګه  Ïې  په   ¡íÏ نه  æړ   äبدلو  Ï  ãحكاÇ  "äقانو Ïې   Ï"  åړÇ په   ãسالÇ  Ï چې  Çæيي¡   åÏما  (١٤٩) شي.  تطبيق  فقه  شيعه  كې  برخه  Ïې  په  چې 

ټولنې  Çفغاني   Ï خپله  په   ÇÏ چې   ¡íكېږ ګڼل  بنسټ   æÇ  ÓساÇ هويت  ملى   Ï  ãسالÇ يې¡  مخې  له  چې   ¡íكړ  ÊماÇقدÇ ÇÏسې   äقانو Çساسي 

 .ìÏ منعكسوæنكى  Çæقعيتونو   Ï

شي  نه   äقانو هېڅ  سرÇæ åيي¡  صرÇحت  په  يې   åÏما سربېرÑÏ ¡åېيمه   Ñحضو په   ãسالÇ  Ï كچه  پرÇخه  په  كې   äقانو Çساسي  په   áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï

په  بلكې   ¡ìÏ نه  äشا په  قوÇنينو  ٢٠١٣ Ç .Òساسي   æÇ ٢٠١٢  ¡١٩٧١  Ï مصر  Ï äقانو شوÇ ìساسي   Ïيا  .íæ مخالف كولى¡ Ç ÏسالÇ Ï ãصولو 

 åæÏ كې  Çæقعيت  په  سيستم  قانوني   äفغانستاÇ  Ï هم¡  كې  عمل  په  پيژني.  توګه  په  منبع  Çساسي   Ï جوړæنې   äقانو  Ï شريعت  توګه  مثبته 

خدمتونو  مدني   æÇ  íÑÇÏÇ  Ï  ¡äقانو سوÇÏګرۍ   Ï لكه   ¡íلر نه   åړÇ  åډېر  ìÑپو شريعت  په  چې  كې  قوÇنينو  هغو  په  چې   ¡ìÏ سيستم  ګونى 

چې  مصر-   æÇ تركيې   Ï توګه  په   áمثا  Ï  -ìÑال له  قوÇنينو   Ï هېوæÏÇنو   æÑنو  Ï يا  توګه  مستقيمه  په  كې  حقيقت  نوÑ...په  ÇÏسې   æÇ قوÇنين 

پوÑته  ګټه  څخه  سيستمونو  æÑÇپايي  له   ¡íلر تكيه  سيستم  پر  فرÇنسې   Ï بيا   åتېر په   æÇ æÏæÏنو  حقوقي  نړيوÇلو  پر  كچې  يوې  تر  پخپله 

 .åÏ كړې

æÇ Ïسني Çساسي قانوä په (١٣٠ مه) ماåÏ كې¡ حنفي فقه ته مثبته مرÇجعه¡ په هغو موæÏÑÇ پوìÑ تړلې åÏ¡ چې نيمه- قضايي خصوصيت 

بهر¡  څخه  محكمې  له  يا  محكمې  په  يې¡  فقه  حنفي  چې   ¡åÏ نه  Ñæته  ته  ماÏې)  مې   ٦٩)  äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï  Úموضو Ïغه   .íلر

 áكا  .Ò  ١٩٦٤  Ï ګاڼه.   äقانو æړ  تطبيق   Ï كې   ÏÇهېو په   ¡íلر æنه   äشتو الÑښوæنه   áæډ هېڅ  كې  قوÇنينو  æضعي  په  چې  كې   ÊÑصو هغه  په 

تړلې æÇ .åÏسنى  پوÑې  قضيو  په  محكمو   Ï هم  بيايې  خو   ¡ìÏ ìكړ  ÑÇتكر  Çمحتو  æÇ متن  ماÏې   (٦٩)  Ï Çساسا   (åÏما  ١٠٢)  äقانو Çساسي 

 .Ò  ١٩٦٤  Ï چې   ¡åÏما مه   ٩٤  äقانو Çساسي  æÇسني   Ï  .åÏ كړې  مرÇجعه  كې   åÏما مه)   ١٣٠) په  ته  فقه  حنفي   ÑÇæ يو   ìÒÇيو  äقانو Çساسي 

 áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï چې   ¡åÏÇÏ معنا  خبرې  Ïې   Ï  .åÏ غوÑځولې  پامه  له  مرÇجعه  ته  فقه  حنفي   ¡íÑښكا نژÏې   åډېر ته  ماÏې   (٦٩)  äقانو Çساسي 

 .åÏ مطرحه  كې   äجريا په  محكمې   Ï يوÒÇې  فقه  حنفي   ÓساÇ پر   äقانو Çساسي   Ï

 åته حكم سرÑæ له äساسي قانوÇ Ï áكا .Ò ١٩٦٤  Ï مقصد¡ كله چې Êمغاير Ï كې هم åفقر åې په مغايرÏ(٣) مې ما Ï چې ¡åÏ معنا íÏ په ÇÏ

 åسر Çصولو  Çساسي  له  Ïين   Óمقد  Ï  ãسالÇ"Ï  ìكوال شي  نه   äقانو چې   ¡íكېږ æيل  كې   äقانو Çساسي  æÑæستي  په   .ìÏ  ÎÇپر شي¡  پرتله 

توضيح  Ïې  نه  كاæÑنه  صريحه  جملو  Ïغو   Ï كې  حقيقت  په  هم  يې   åيو هېڅ   (åÏما مه   ٦٤) قوÇنينو  Çساسي   æړÇæÏ Ïغو   Ï  "íلرæ مخالفت 

بيا   æÇ  íكړ شامل  پكې   Êتفصيال متمم  فقه   Ï چې   ¡íهڅو ته  Ïې   äÇÑكا محافظه  ÑÏيځه  سخت   ÓساÇ پر  تجربو  پخوÇنيو   Ï چې  كړې¡ 

Çساسي  يوÒÇې  نه   ¡Êمغاير Ïغه   Ïبنيا پر   äقانو Çساسي  æÇسني   Ï چې   ¡íÑښكا ÇÏسې   .
٥٦

íلر  Êمغاير  åسر  ãسالÇ له  چې   ¡íكړæ  ÁعاÏÇ

 áحا ÇÏسې  په   ¡íلر  åÑشاÇ ته  Çصولو  Çلهياتي   ÊÇمعتقد نيسي.  كې  بر  په   ãحكاÇ  æÇ  ÊÇمعتقد  áټو  ãسالÇ  Ï كې  حقيقت  په  بلكې   ¡áصوÇ

مقصد¡   ÎÇپر ماÏې   Ï Êمغاير  Ï غهÏ .íتنظيمو چلندæنه Ç æÇړيكې  كې æ ÏګړÑæ æځني  ټولنه  په   ¡íلر حقوقي Ïاللت  چې   ¡ãحكاÇ چې كې 

قانع  يو  مشخصاتو   Ï يطوÇشر  Ï æÇ ÝنكشاÇ Ñنو ال   Ï ¡شي  áنيوæ كې  ãپا په  نوې Ïندې  توګه æÏ Ïلت  په  جمهوÑيت"  چې Ç" Ïسالمي  كله 

 Ï چې  بريښي¡  ÇÏسې  شي.   ìكوال مرسته  كې  كاæÑنو  په   ìهغو  Ï  åسر پوهانو   Þحقو  æÇ قاضيانو  له  چې   ¡íكو ته  ÇÑمنځ  قضيه  كوæنكى 

 .íكېږ  áليد Çړتيا  جوړæلو   Ï الÑښوæنو   æÇ څېړنو   æÑنو  Ï  åÑلپا تفسير  مسئوليته  با   æÇ æيش   áمها بشپړææنكى  ياÏښت¡  تشريحي 

 äفغاستاÇ  Ï" äÇعنو  äقانو Çساسي   Ï پخپله كې   ff  ٢٨٠  (References to Islam and Women).ÆÑګوæ "ښځې  æÇ  ãسالÇ" كمالي  Ï  åÑلپا تفصيل   Ï   ٥٥

 "äقانو Çساسي  جمهوÑيت  Çسالمي   Ï  äفغانستاÇ  Ï"  æÇ شو  كړ   Ñæ  äبدلو يې  ته   äÇعنو كې  مرحله  Ïې  په  خو  شو¡  æړÇندې  ته  جرګې  لويې  چې   ¡æ  "äقانو Çساسي 

 http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_4/sh6_18.html, كتنه"   åكر  åيو ته   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï"  íنظر فريد   Ï شو.  Ñæكړ   ãنو

كې ÑÏæيد  جرګه  لويه  په   ¡íÑكندها محسني  مسلماÑ äهبر¡  يو  چې   ¡åÏ شوې موضوæÑ Úښانه   ÇÏ هلته  .ÆÑګوæ (١١ مى   Ï áكا  ٢٠١٤ December 2006 (السرسى 
بدلوæ äمومي Ç Ï" æÇفغانستاÇ äسالمي  بايد  جمهوÑيت"   äفغانستاÇÏ" چې  ¡íكړ  äعالÇ ېÏ مالتړ خپل   æÇ íېږÑÏæ بايد نو   íæ äمسلما كه   ßڅو كړ "هر  يې  غږ   æÇ

شي.  ææيل  Ñæته  جمهوÑيت!" 

 (References to Islam and Women) .ÆÑګوæ ښځې"كې  æÇ ãسالÇ" په كمالي   Ï بيلګې غلطو ÏÇعاګانو   Ï ÓساÇپر  äقانو كاÇ Ï áساسي   .Ò ١٩٦٤  Ï  ٥٦

٢٨٧ مخ.  –



مرÇجعه قوÇنينو  Çساسي   Ï ته   ãسالÇ۲۰۱۴

17  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

پوښتنه  Ïغه   ¡æÏÑلومبا  ßÑكال  áمرستيا  Ñفيسوæپر  Ï حقوقو   Ï كې   äپوهنتو Çæشنګتن  په   ¿ìÏ عاÏالنه  كې  Çæقعيت  په  فقرې  Ïې  Âيا 

هغه   æÇ  íكړæ بياكتنه  ته  قوÇنينو   åÑلپا تطابق   Ï  åسر  ãسالÇ له  شي   ìكوال  äقاضيا Âيا  چې   ¡íÏ كړې  مطرحې  پوښتنې  نوÑې  شمېر  يو   æÇ

ګټه Çخيستل  څخه   Ïميتو  ãكو له  لپاÏ Ï åÑاليلو  فقرÏ æ تفسير  شي¿ Ç Ïسالمي   ìكوال لغو   ¡íæ نه  äشا يو   åÑپو  åسر  ãسالÇ له چې  قوÇنين¡ 

 æÇ  ¡íڅرګنديږ ÇÏسې  شي¿   íهمغږ  åسر  äقانو له  حقوقو  نړيوÇلو   æÇ ÏموكرÇسۍ   Ï  ãحكاÇ Çسالمي  شي¡   ìÇكېد څنګه  Âيا  شي.   ìÇكېد

قضيه ÏÏغې  هېڅ  پوÑې  نن  تر  محكمې  چې "هېڅ Çفغاني   ¡íÏ ليكلي هم  بيايې  خو   ¡åÏلوÑÏ نه يقيني ÏÇعا  كومه   åړÇ ìÏ په هم   ìÏÑلومبا

شو¡  خو æيلى   
٥٧

 ."íæ النهÏعا  åÏما  åÏيا چې   æلر نه  يقين  موږ  توګه  په Ïې  كړې¡  فيصله   åÏ نه الÑې  له  تفسير   Ï (åÏما مه  ماÏې (حكم) (٣ 

ÇÏسې  ÑÇګانونه  تقنيني  Çفغاني  چې   ¡åÏ نه  ممكنه   ÇÏ چې   ÇÏ  ìلومړ  .(١  .åÏ نه  æړ  حيرÇنتيا   Ï بنسټ  پر  Ïليلونو  الندې   Ï  Úموضو Ïغه  چې 

تفسير  قانوني  پر  چې   ¡åړÇ په  Çحكامو   Ï  ãسالÇ  Ï  .(٢  .íلرæ تناقض   åسر حكمونو  æÑښانو  له  حديثو   æÇ  äÂقر  Ï چې   ¡íكړ تصويب   äقانو

په  چې  كې¡  مكتبونو   åعمد هېڅ  نژÏې  په   æÏæحد  Ï صالحيت   Ï مجموعه)  ليكنو   íÏجتهاÇ  Ï  åړÇ په  فقه   Ï توګه  په  بيلګې   Ï)  íÏ æالړ 

ډېر æختونه  شي.  ښكاÇ åÑساساæ ÊړÇندې   åÑلپا تطبيق   Ï æÏما متناقضو   Ï چې  ¡åÏ ستونزمنه  åډېر  ¡íÏ مختلف  æÇ áæډ  ¡áæډ توګه   åÑپو

په   Úموضو Ïغه  چې   ¡íكړ تفسيرæنه  مختلف   (٨) Çتو  يا   (٧)  ææÇ تر   ææÏ له  كې  قضيه  مشخصه   åيو په   äپوها  äقانو چې  ÇÑځي¡  ÇÏسې 

.åÏ كړې  ستونزمنه   åحد  åيو تر   åپرېكړ  åپرېكند يې   åړÇ

چې   ¡íكړæ åپرېكړ بايد   äفغاناÇ  ¡íæ سېÇÏ كه خو  شي".  توجيه æړ æګنل   Ï به كې   ìپا په   åفقر چې   ¡íÑښكا :"ÇÏسې   íياتوÒ ìÏÑلومبا

چې   ¡íلر  Ñæبا  äقاضيا  æÇ äپوها چې Çفغاني  بايد Çææيو¡  كړÏ .íلته  تفسير  ماÏې  متناقضې   åسر شريعت  له   æمر  æهر بايد  موسسه  كومه 

 ¡åÏ شوې   áæډ ÇÏسې  په  بياكتنه  قضايي  كې  مصر   æÇ  äپاكستا لكه  هېوæÏÇنو  حنفي)   æÇ) Çسالمي  ځېنو  په   .åÏ æړ  توجيه   Ï  åÏما (٣مه) 

 .
٥٨
جز æ Áګڼي  äقانو  Ï  ãسالÇ  Ï مالتړ  áæډ  ÇÏ íړÇغو بلكې   ¡íكو مالتړ  څخه  حقونو   íبشر له  يوÒÇې  نه  چې 

مصر  په  ګڼي.   ÇæÑ بياكتنه  Çسالمي  قوÇنينو   Ï  Çخو له   (FSC) محكمې   áÇÑفد  Ï شريعت   Ï  äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٧٣  Ï كې   äپاكستا په 

 äقانو كې  هېوæÏÇنو   æړÇæÏ په   ¡ÊÑصو هر  په   .íكو  åترسر بياكتنه  Çسالمي  چې   ¡íلر محكمې  منظمې  محكمه¡   äقانو Çساسي   Ï كې¡ 

تشخيص  كې   äجريا په   Ïميتو ډæله   åæÏ  åيو  Ï كې  æÇÑړلو  په  Ïاليلو   Ï قاضيانو  چې   ¡íكېږ  åترسر سم   åسر معياæÑنو  Çسالمي  له  جوړæنه 

 äپاكستا له  مصر  چې   ¡íمعلومېږ ÇÏسې  توګه¡   åپرتليز په   .íÏ  íكړ  ìيوځا  åسر تفسيرعناصر   ìنو  æÇ ÏæÏيز   Ï يې  كې  هغه  په   æÇ  íكړ

 .
٥٩

íÑښكا بريالى  ډېر   åړÇ په Ïې  څخه 

بياكتنې   Ï  ÓساÇ په  فقه   íجعفر  Ï  ¡íæ هم   íشو تصويب   Çخو له   äلماÑپا  Ï چې   ¡æÏسناÇ تقنيني  ټولو   Ï  ÇÑشو ساتونكې  كې   äÇيرÇ په 

 äكسا شپږ   Ñنو  æÇ  íلر تخصص  كې  فقه   ìجعفر په   áټو چې   ¡íÏ  äكسا  åپو فقه  پر   íغړ نيمايي   ÇÑشو كسيزې   ١٢ Ïغه   Ï  .íلر صالحيت 

 äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٧٩  Ï  .íكېږ ټاكل   Çخو له   ÏښوÑال مذهبي   Ï  äÇيرÇ  Ï  áټو  ìهغو  .
٦٠

íÏ  äپوها  äقانو  æÇ  äپوها  Þحقو معاصر  يې 

 Êæقضا خپل   Ï بلكې   ¡íكړ نه  تطبيق   ¡íلر نه  مطابقت   åسر شريعت  له  چې   ¡ÊÇÑمقر  æÇ قوÇنين  هغه   ¡íكو الÑښوæنه  ته  قاضيانو  ټولو 

په   æÑÇÏÇ مشخصو   Ï æÏلت   Ï  FSC كې¡   äپاكستا په  چې  كې¡   áحا ÇÏسې  په  Çæخلي.  هدÇيت  څخه   ÇÑشو ساتونكې  له  كې   Á ÇجرÇ په 

ÇÏسې   ¡íكو بياكتنه   ÞنطباÇ  Ï قوÇنينو   Ï  åسر شريعت  له   (åÏما  ٢٠٣  ¡äقانو (Çساسي  سم   åسر پرېكړې  له  محكمې   Ï پخپله  يا  غوښتنه 

تصويب  تر   äلماÑپا  Ï يعنې  كې  مرحله   åهر په  كه   íسېږÑ سرته  پخپله   ÞنطباÇ قوÇنينو   Ï  åسر شريعت  له  كې   äÇيرÇ په  چې   ¡íمعلومېږ

 .
٦١

 .íæ ¡ستهæÑæ يا مخكې 

 ¡åÏ كې  مكتب  په  حقوقو   Ï Çæشنګتن   Ï  ¡áمرستيا ضميمه   Ñفيسوæپر  Ï كې  Çړيكو  نړيوÇلو  په   æÇ  áمرستيا  Ñفيسوæپر  Ï حقوقو   Ï چې.   ¡íÏÑلومبا  ¡ßÑكال   ٥٧

 The Challenges and Opportunities of) ÑÏسونه"   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï تجربې  هېوæÏÇنو  Çسالمي   æÑنو  Ï فرصتونه:   æÇ ستونزې  كې  بياكتنه  Çسالمي  "په 

٢ مخ.   ¡٢٠١٢ USIP Ï(Islamic Review: Lessons for Afghanistan from the Experiences of Other Muslim Countries حالت په Çړå ليكنه¡ 
 .æ ìشو جوړ  كې¡   ٢١  -٢٠ په  سپتمبر   Ï áكا  ٢٠١١  Ï چې  ¡åæ شوې مخې  له  هغه Ñæكشاپ   Ï åړÇ په  äقانو  Ï äفغانستاÇ Ï ليكنه Ïغه 

 The Challenges and) ÑÏسونه   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï تجربې  هېوæÏÇنو  Çسالمي   æÑنو  Ï فرصتونه:   æÇ ستونزې  كې  بياكتنه  Çسالمي  "په   ¡ìÏÑلومبا   ٥٨

٢ مخ.  ¡ (Opportunities of Islamic Review

مخ.   ١٠  -٩  ¡ìځا هماغه    ٥٩

 ¡ìÏÑلومبا  Ï  . ماÏې   ٩٤  æÇ  ٩١  (Constitution of the Islamic Republic of Iran)  ¡äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ١٩٧٩Ï جمهوÑيت  Çسالمي   Ï  äÇيرÇ  Ï   ٦٠

 The Challenges and Opportunities of) ÑÏسونه"   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï تجربې  هېوæÏÇنو  Çسالمي   æÑنو  Ï فرصتونه:   æÇ ستونزې  كې  بياكتنه  Çسالمي  "په 

 .ÆÑګوæ ٤ مخ هم  (Islamic Review

 Constitutionalism in) "ÝختالÇ ترمنځ  ìهغو  Ï æÇ áصوÇ äقانو كې: Ç ÏفغانستاÇ Ï äساسي  جمهوÑيت  په Çسالمي   äقانو مشتاقي¡ "Çساسي   .Ó مينÇÑ  ٦١

 an Islamic Republic: The Principles of the Afghan Constitution and the Conflict between Them,” in Constitutionalism in
مخ.    ٧٠٣  æÇ ٦٩٤  -٦٩٣  (n٩) ÑÏæÑ äتيلما  æÇ Êæګر Ñ(Islamic Countriesينر 
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مصلحت   Ï كې  لړ  په  بياكتنې   Ï كې   äقانو Çساسي  په   áكا  .Ò  ١٩٨٩  Ï چې  شوې¡  بدلې  ځوÇكمنې ÑÇÏÇې  يوې  پر ÇÏسې   ÇÑشو ساتونكې   Ï

شوæÇ ÇÑ پاÑلماä ترمنځ  شوÏ ¡ÇÑ ساتونكې  كړÏ .å مصلحت  كمه  يې   åنډæ ÇÑشو چې Ï ساتونكې   ¡åشو ته  شوÇÑ (ÇÑمنځ  شوÏ) ÇÑ عامه ګټو 

 äقانو Çساسي  يا  Çصولو  Çسالمي  له   äقانو يو  يا  طرحه  تقنيني   åيو  ÇÑشو ساتونكې   ìچير كه   .
٦٢

íكو حكميت   åړÇ په   ÝختالÇ Çحتمالى   Ï

مني¡  æنه  تعديل   äلماÑپا چيرې  كه   ¡ÊÑصو هر  په   .íليږæ ته   äلماÑپا يې   åÑلپا تعديل   Ï شي   ìÇكېد  ¡íكړ  ÏÑ Ïليل  په   ÞنطباÇ نه   Ï  åسر

چې  پرته¡  Ïې  له  سند¡  تقنينى  Çختالفي  غه   Ï شي   ìكوال برعكس¡   ÇÑشو ساتونكې   Ï چې   ¡íكېږ æړÇندې  ته   ÇÑشو مصلحت   Ï  Úموضو

٦٣
 .íكړ تعديل  پخپله   ¡íكړ ÇÑجع  يې  ته   äلماÑپا يا   ÇÑشو ساتونكې 

Çساسي  پخپلو  ترڅو   ¡åكړæ  åغيزÇ نظرæنو  عامه  پر  پيل¡  خوځښتونو  Çسالمي   Ï كې   äپاكستا  æÇ مصر  په  كې  بهير  په  كلونو   .Ò  ١٩٧٠  Ï

 Ñكا بياكتنې  پر  قوÇنينو  Çسالمي   Ï محكمو   äپاكستا  æÇ مصر   Ï كې  كلونو   .Ò  ١٩٩٠  æÇ  ١٩٨٠ په   .íكړ شاملې  فقرې  شرعي  كې  قوÇنينو 

æÑښانه  پر  حديثو   æÇ  äÂقر  Ï چې  قوÇنين¡  هغه   .(١  .áكړ جال   åسر قوÇنين  Çسالمي  ډæله   åæÏ محكمو  كې  هېوæÏÇنو   æړÇæÏ په  كړ.  پيل 

ته  پايلې  Ïې  محكمې   äپاكستا  æÇ مصر   Ï  .íÏ  íشو ته  ÇÑمنځ  الÑې  له   ÏجتهاÇ  æÇ تفسير   Ï چې  قوÇنين¡  هغه   .(٢  æÇ  ºíÏ æالړ  متنونو 

 Ï äمسلمانا .(È æÇ ¡íعمل كو ÓساÇپر áعد Ï äچې مسلمانا ÇÏ .(لفÇ :íÏ ړæ هميتÇ Ï áصوÇ سالميÇ íشو Íمطر åæÏ سيدې¡ چېÑæ

كې ÇÑځي¡ æÏ æÇلت  ډلو  همدې  په  قوÇنين   áټو نژÏې  ته  فقه  چې   ¡åæ ÇÏ نتيجه  ¡åړÇ په قوÇنينو   íÏجتهاÇ Ï .íكو عمل  بنسټ  پر  ګټو  عامه 

 åسر Çصولو  Çسالمي  شويو   Íمطر له   ¡íلر Çنطباæ Þنه   åسر قوÇنينو   íÏجتهاÇ له  فقه   Ï چې   ¡íكړ عملي  قوÇنين  لرÇÏ ¡íسې  حق   áمها هغه 

 åسر  Çمحتو له  تفسير  معاصر  خپل   Ï بيا   åتېر په  محكمو¡  كې  هېوæÏÇنو   æړÇæÏ په   .íكړ تامين  ګټې  عامه   æÇ عدÇلت   æÇ  íلرæ Çæلى  Ñæته 

٦٤
 .åÏ كړې  مرÇجعه  هم  ته  سياست  شرعي  مفكوÑې   Ï  äقانو عامه  ÇÏسالمي  سم¡ 

چې  كې¡   áحا ÇÏسې  په  ګڼي.   ÇæÑ بياكتنه¡  æړÇندې   ÇجرÇ تر   æÇ مخكنې   æÏسناÇ تقنيني   Ï  ¡äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï  äفغانستاÇ  Ï

 ١٢١  Ï SC ¡íكړ ÏÑ ¡ينيææ په تناقض كې åې سرÏېيمې ماÑÏ له äساسي قانوÇ Ï كله چې يې ¡åÏمسو äقانو Ï ¡شي ìئيس كوالÑ Ñجمهو

 äقانو چې  كله   äÇ  ¡íڅېړæ  ÞنطباÇ يې   åسر ماÏې  مې)   ٣) له   æÇ بياكتنه  قوÇنينو   Ï سم   åسر  äقانو Çساسي  له  شي¡   ìكوال  ÓساÇ پر  ماÏې 

 ßډ النجو  له   ICSIC  Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٨ پر  جرګې  æلسي  چې   ¡æ همدÇسې  هغه  تر  æضعيت   .íكړ تېر  يې   åنظر له  شي¡  كولى  هم  شي¡  تنفيذ 

ته  هغه  چې  پرته¡  Ïې  له  جوړښت¡   æÇ تشكيل   äكمېسيو  Ï  ICSIC  Ï يوÒÇې  بنسټ  پر   äقانو  Ï  äقانو Çساسي  پخپله  كړ.  تصويب   äقانو

 Ï  ÓساÇ پر  ماÏې   (١٢١)  Ï چې نشته¡   ãحكاÇ كې ÇÏسې   äقانو هر  بل  يا   äقانو Çساسي  په   .ìÏ منلى  ¡íكړÑæ صالحيت بياكتنې  قضايي   Ï

په   ÓساÇ پر  ماÏې   (١٢١)  Ï پرېكړې  خپلې  پخپله   SC چې   ¡íÑښكا ÇÏسې   .íكړ تنظيم  يې  Çغيز   æÇ  äجريا بياكتنى  قضايي   Ï  Çخو له   SC

 äقانو Çساسي   Ï چې  Çæيي¡   åÏما مه   ١٦٢  äقانو Çساسي   Ï  ¡ÊÑصو هر  په   .
٦٥
نيسي الندې  تركتنې   ¡áæډ  ìييوÇجرÇ په  نه  شكل¡  مشوÑتي 

 ìكوال  SC همدې Ïليل¡  په   .íكوÑæ السه له   ÑعتباÇ خپل   ¡íلر تناقض   åسر  äقانو Çساسي  له  چې  قوÇنين¡  هغه   áټو سم¡   åسر  æنافذېد له 

پرېكړې  æÇ SCسنۍ   Ï چې تعامل¡  حاÇÏ ¡áسې  هر  په   .
٦٦

íكړ  äعالÇ باطل  ¡íلرæ تناقض  åسر  äقانو له Çساسي  چې   ¡äقانو يو  شي ÇÏسې 

په Ïې   .íلر نه   Ïجوæ ¡شيæ عمل متقابل   åسر ماÏې  مې)  له (٣  څنګه  چې   ÇÏ æÇ åړÇ په ګټې Çخيستنې  څخه Ç Ïحتمالي  ماÏې  مې)  له (١٦٢ 

شته.  ÊمكاناÇ  åÑلپا  ÝنكشاÇ  Ï الÑښوæنو   æÇ څېړنو   æÑنو  Ï  åړÇ

  .ÆÑګوæ كې مخ   ٩  ¡åسريز  ¡(n٩) ¡ÑÏæÑ æÇ Êæګر  Ï  ٦٢

مخ.  ٢٢٤  (n٩) ¡مجموعه  ¡ÑÏæÑ æÇ Êæګر  Ï¡(Models of Institutional Control) "موډلونه  áæكنتر  íÏبنيا  Ï" ¡Êæګر ٦٣  Ñينر 

 The Challenges and) ÑÏسونه"   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï تجربې  هېوæÏÇنو  Çسالمي   æÑنو  Ï فرصتونه:   æÇ ستونزې  كې  بياكتنه  Çسالمي  "په   ¡íÏÑلومبا   ٦٤

١٢ مخونه.  -١١  ¡(Opportunities of Islamic Review

١٥١٣ له  نيټې  مه)   ٢  äجو  Ï áكا  ٢٠٠٦  Ï) ١٢/٠٣/١٣٨٦  Ï SC  Ï ته چاÒæ æÑير  پاÑلمانى   Ï  ٦٥

.ÆÑګوæ ٦٩٤.مخ  (n٦٢) مشتاقي   . ٦٦
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Ï قانوä حاكميت: ستونزې æÇ هيلې. ٦

ګڼل   Øشر Çړين  ځوÑæ ÈÇكولو   æÇ  Èحسا  Ï  æÇ  íæجوړ  ÓساÇ مفاهيمو   æمعاصر  Ï قوÇنينو Ï Ï æÇموكرÇسۍ  Çساسي   Ï حاكميت  äقانو  Ï

په  كولو   íæناÑÏ  äيوشا  ¡íÏ Ñعيت  يا  چاÇæÑكي  حكومتي  كه  يې   Çخو له   æګړæ ټولو   Ï  æÇ متابعت   äقانو  Ï حاكميت¡   äقانو  Ï  .íكېږ

 æÇ  íكوÑæ معنا  برÇبرÇæلي   Ï پرته¡  توپير  مذهبي   æÇ جنسيتى  ژبني¡   ¡íÏÇنژ  áæډ هر  له  æړÇندې¡  په   äقانو  Ï كې   áحا عين  په   ÇÏ  .åÏ معنا 

 .
٦٧

íكړ تنظيم  سم   åسر  äقانو له  چاÑې  ټولې  خپلې  چې   ¡íÏ ژمن  هم  حكومت 

پيژني:  áæډ  ÇÏ حاكميت  äقانو  Ï سىÏ .ìæ .ìÇ

 ¡íæÑځوæ åپلو مالي   æÇ جسمي  له   ÓساÇپر  äقانو  Ï  ßڅو بل   ìكوال شي  نه   ßهېڅو  .ìÏ نه مستحق   Çجز  Ï  äنساÇ هېڅ 

 Ï حاكميت   äقانو  Ï  ãمفهو Ïې  په   .íæ  ìشو نافذ  مخكې   ¡ÈتكاÑÇ تر   ãجر  Ï چې  بنسټ¡  پر  حكم   Ï  äقانو هغه   Ï مګر 

 ¡íكو حكومت  توګه   íÏÇستبدÇ په  åسر لرلو  په   ÊÑقد  ÎÇپر  Ï كسانو څو  يو  پكې  چې   ¡åسر سيستم   áæډ هر  له  حكومت 

٦٨
 .ìÏ نه لوړ   äقانو تر  مخې  له  حالت  يا   ãمقا خپل   Ï  ¡äنساÇ هېڅ  چې   ÇÏ æÇ ...íلر مخالفت 

تاæتريخوÇلي   æÇ تبعيض  ¡ÏÇستبدÇ ¡ظلم له  چې   ¡áæجوړ ټولنې  مدني  يوې   Ï" موخه  åستر خپله  كې  مقدمه  په   äقانو Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

Çساسي   Ï خلكو   Ï كې  فصل  æÏيم  په  بڼه  تفصيلي   ìخبر Ïې   Ï  .åÏ كړې   äعالÇ  ¡íæ  åالړæ  " عدÇلت...  ټولنيز  قانونيت¡  پر   æÇ پاكه  څخه 

مه)   ٢٢) توګه  Ïې  په   .åÏ شوې  æړÇندې   ¡íلر ماÏې  مشخصې   ¡åړÇ په  برÇبرÇæلي   Ï چې  كې   áحا ÇÏسې  په  كې¡  برخه  په  æجايبو   æÇ حقونو 

 Ñتو په  نقض   Ï äقانو  Ï ìيوځا  åسر نوÇ æÑحكامو  له   åÏما  ÇÏ .íكو منع   "ÒمتياÇ يا  æÇ ¡تبعيض áæډ هر  ترمنځ  ماÇ Ï" åÏفغانستاÇ Ï äتباعو 

 Ï äقانو  Ï Çخو له   äفغانستاÇ Ï ¡(ېÏما  ١٢٧  æÇ ٧٨  ¡٦٩  åسر ترتيب  ته ÇÑكشوá (په  محكمې  قاضيانو   SC  Ï æÇ نوÇيرÒæ ¡ئيسÑ Ñجمهو  Ï

 äقانو چې  ښيي¡  ژمنې  تړæÏ Ï æÇلت  په  قضايي بياكتنى   Ï ÓساÇپر ماÏې  مى)   ١٢١) Ï .
٦٩

íÏپرېږ نه  شك  هېڅ  كې   åÑال په  ژمنو   Ï حاكميت

.íلرæ äسمو  åسر Çصولو  له   äقانو Çساسي   Ï بايد   æمر  æهر  ¡íتنظيمو بنسټ  ژæند   Ï  ÏÇهېو  Ï چې  نوæ Ñسايل¡   æÇ

Ñæپسې   æÇ  ¡"ìÏ  áمسئو æړÇندې  په  جرګې  æلسي   æÇ ملت   Ï Ñئيس   Ñجمهو" چې   ¡íپيلېږ جملې  څرګندې   æÇ قاطع  ÇÏسې  په   åÏما  (٦٩)

توضيح  شي¡  متهم  جرÇيمو   æÑنو  æÇ خيانت  جرمونو¡  په  æړÇندې  په  بشر   Ï چيرې  كه  طرÇÒلعمل¡   áعز  Ï Ñئيس   Ñجمهو  Ï  åسر تفصيل  په 

تاييد   Çخو له  برخې  پر ÑÏيمې   åæÏ Ï æغړ  Ï چې هغه æخت   æÇ íپيلېږ  Çخو له   æغړ برخې  پر ÑÏېيمې  يوې   Ï كې جرګه  په æلسي   äجريا  .íكو

 åÑكا له  Ñئيس   Ñجمهو  ¡íكړ تاييد   Ñتو Ïغه  جرګې  لويې  چيرې  كه   .íړÇغوÇÑ جرګه  لويه  كې   åÏمو په  مياشتى  يوې   Ï جرګه  æلسي  شي¡ 

.íكېږ  åترسر كې  محكمې  ځانګړې  په  يې  محاكمه   æÇ  íكېږ ګوښه 

هېڅ   ¡åسربير Ïې  پر   .íكړ  áبد حقيقت  پر  ژæند  سياسى  ټولنيز  خپل   Ï حاكميت   äقانو  Ï چې   ¡ìÏ Çړ  سخت  ډېر   äفغانستاÇ  ¡áæډ Ïې  په 

په   íګړæ  ãعا  æÇ  Ñسكتو خصوصي  ماموÑين¡  æÏلتي   ¡äÇمشر  ÏÇهېو  Ï ترڅو   íسېږÑ نه  ته  موخې  Ïغې   äقانو Çساسي  يا   äقانو متن¡ 

خوÇشينۍ  په   .íګرځوæ  Áجز بيليدæنكي  نه  ژæند  Ñæځني   Ï توګه  Ñښتينې  په  حاكميت   äقانو  Ï چې   ¡íلر æنه   åÏÇÑÇ ټينګه  كې  برخه  Ïې 

پاتې  ته  خلكو  خپلو  حكومت   äفغانستاÇ  Ï كې  برخه  په  حاكميت   Ï  äقانو  Ï" شوې  حل   åÏ نه  ترæÇسه   åستونز  ÇÏ چې  شي¡  ææيل  بايد   åسر

كې  كنفرÇنس   áÇنړيو په   áستانبوÇ  Ï  åړÇ په   äفغانستاÇ  Ï چې   ¡åÏ پايله  هغه  جمله  پوÑتنې   "ìÏ  ìشو  ãناكا كې  كې  برخه  Ïې  په   æÇ ÇÑغلى 

كابل   Ï چې   ¡ìÏ شكايت  (ټوليز)   ãعا هغه  نشتوÇلى  سيستم  عاÏالنه  موثر   åيو  Ï" چې   ¡íياتوÒ  ÑپوÇÑ كنفرÇنس  Ïغه   Ï  .åÏ شوې  ترالسه 

٧٠
 ."íلر  Ïجوæ څخه  حكومت  له 

حاكميت   Ï äقانو  Ï چې كړ¡  بحث ÇÑپوÑته  كې ÇÏسې  ټولنه  مدني  په   äفغانستاÇ Ï ¡åشوæ نهæÏيا ترې  مخكې  چې  لكه  هم¡  قضيه  سپنتا   Ï

كله   åړÇ په  حاكميت   Ï  äقانو  Ï  ìÒكر Ñئيس   Ñجمهو چې  æكړ¡   Ñتينګا بحث  Ïغه  æÇÑستلې.  الندې  پوښتنې  تر  ژمنې  حكومت   Ï يې   åړÇ په 

په  چاÇæÑكو   æپوړ لوړ   Ï  .íلر  ìæناÑÏ لږ  ډېر  ته   Èسپيڅلتو حاكميت   Ï  äقانو  Ï خپله  خو   ¡íكو خبرې  يې   åړÇ په    ¡íماتو يې   Ñنو چې 

http://muqawamat.blogfa.com/post-1895. ٦٧  هاÇ äæÑمير Ç" ¡åÏÇÒفغانستاÏ ä قانوä له حاكميت څخه Ï قدÇ Ï ÊÑړيكو تر مافيايي كيدæ پوÑې 

.٢  ¡(٨ ٢٠١٤ كاÂ Ï áپريل   Ï السرسى) aspx, 15 September 2007

٦٨  Ï .ìæ .ìÇيسى¡ Ç Ïساسي قانوÏ ä څيړنې سريزæ  ¡(Introduction to the Study of the Law of the Constitution) åيدE.C.S¡ (لندä: مكميلن¡ 

 äپوهنتو  äلند  Ï :äچاپ¡ (لند پنځم   (The Law and the Constitution) ¡äقانو حقوÇ æÇ Þساسي  جينينګس¡   ÑÇيوÇ سر  Ï كې  áحا عين  په  مخ.   ٢٠٢  ¡(١٩٤٨

مخ.   ٥١  ¡  (١٩٦٤ مطبعه¡ 

مخ.  ٧٠٨  ¡(n٦٢) مشتاقى    ٦٩

 Ï كولو  حكومت   Ï كې   äفغانستاÇ "په   Çخو له  مركز  هولينګ   Ï  åÑلپا Ïيالوګ   áÇنړيو  Ï  æÇ مركز  Çمريكايي  څيړنو   Ï)  åړÇ په   äفغانستاÇ  Ï كنفرÇنس  Ïغه    ٧٠

 áكا  .Ò ٢٠٠٩  Ï Çخو له  باÑفيلد  جې   Óتوما  Ï لنډيز كنفرÇنس   Ï .æ ìشو جوړ   åګډ په   ¡åړÇ په  (Fundamentals of Governance in Afghanistan)  "ساساتوÇ

مخ.   ٤  - ¡ìÏ ìشو جوړ  كې  مياشت  په   äجو  Ï
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تر   -íلر نه  بيلګه  هېڅ  يې  ځېنې  چې  حالت-  æړ  Ïغندنې  حاكميت   Ï  äقانوÏ كې   ÏÇهېو په   æÇ مخې  له   Ïميتو فيوډÇلى  هغه   Ï كې  ګوماÑلو 

څه  كه  كيدې¡   áكوÑæ ÓساÇ پر  لياقت   Ï  æÇ ته  كسانو  لرæنكو  سوÇبقو  ښو  مخكې  ټولو  تر  به   Çپخو څوكۍ  الندې ÑÇÒæ Ï .íÏتونو  پوښتنې 

هم قومي æÇ سيمه ييزæ عوÇملو هم په ګوماÑلو كې يو څه æنډÑÏ åلوåÏ¡ خو Ïې æنډې هېڅ æخت Ï لياقت ځاì نه نيوÏ .å كرÑæÏ íÒې له Ïغه 

 (.Ò٢٠٠١ طالبانو (١٩٩٦-   Ï حتا چې   ¡ìÏ عامل  ìنو يو  هم  مافيا  توكو  يي  نشه   Ï æÇ نوÇÑجنګساال  Ï .åكړæ پاماني  ìÇخد  åسر  ÏæÏ æÇ تعامل

.åÏ Úموضو ساÑې  بې   åيو ګوماÑنه¡   ìهغو  Ï كې مقامونو  په  كې Ñ Ïهبرۍ  حكومت  په   äفغانستاÇ Ï خو  ¡ÏلوÑÏ نه  äشتو هم  كې  په æخت 

بيلګې   Ï چې  ¡åÏ شامله پالنه   ãقو كوÇ ¡íفرÇطي   ìمخنيو حاكميت   Ï äقانو  Ï كې  äفغانستاÇ په چې  كې¡  سلسله  پرÇخه  په  عوÇملو  هغو   Ï

æÑحانيونو   Ï توګه  همدې  په   .íڅرګندېږ كې  حكمونو   æÇ  Êæقضا په  ماليانو  Çغېزمنو   æÇ مشرÇنو  قومي   Ï كې   ÏæÏ په  جرګې   Ï توګه¡  په 

همدÑÇنګه  شوې¡  ÇÑمنځته  الÑې  له  مدÇخلو  بهرنيو  كوÏتاګانو¡  خونړيو   æÇ غيرقانوني  له  چې   ¡Ñظهو Ñژيمونو   æالړæ Çيديولوژۍ  پر   æÇ

Çمريكايانو   Ï  åÑلپا  Øسقو  Ï طالبانو   Ï كې  æÑæستيو  په   áكا  ٢٠٠١  Ï æيجاړæلو¡   Ï جوړښتونو   æبنسټيز  íÏقتصاÇ  æÇ حكومت   íمركز  Ï

 æÇ جنګساالÇÑنو   Ï  ¡åجګړ ترمنځ  طالبانو   æÇ مجاهدينو   Ï كې  æÑæ æÇسته  كلونو   ١٩٩٠ په  بمباæÏÑنو¡  مياشتنى  څو   äفغانستاÇ پر   Çخو له 

 áسيدÑæ ته   ÊÑقد الÑې  له  Çړيكو   Ï  åسر سياستوÇلو  بډÇيو  له  كې   ÏÇهېو په   æÇ نړيوÇلو  له  چې   ¡áكېد ته  ÇÑمنځ   ææمافيا  Ï توكو   åÑمخد

ګڼل  عوÇمل   íمخنيو  Ï حاكميت   Ï  äقانو  Ï  æÇ æيجاړæلو   Ï  ÏÇهېو ÏÏې   áټو  ÇÏ  ¡ÏلوÑÏ معافيت  يې  څخه   Á Çجز  æÇ پوښتنې   ÒÇÑ هر  له   æÇ

كې  په æخت   Êثبو  Ï جرمونو  Ï شي  ìكوال چې   ¡áÏلوÑÏ تابعيتونو  ææÏ Ï ترمنځ لرæنكو Çفغانانو   ßÇæ Ï ترڅنګ ټولو  شي. Ï Ïې   ìÇكېد

 æبد  æډېر په  هم   ¡äÇبحر كوæنكى  فلج   äقانو څخه æÑæÇÑسته Ç Ïساسي   áكا  .Ò ٢٠٠٧ له  كې   ÏÇهېو په  كې   ìپا په   æÇ ¡تښتيæ بهر  åÏÇهېو له 

 .
٧١

íكېږ  áشمېر كې  عوÇملو 

 Ï كې   ÏÇهېو په  كې   åÏمو Ïې  په  كې   áحا عين  په  خو   ¡åæ  åÑæÏ ډكه  تاæتريخوÇلي  له  كې  تاÑيخ  په   äفغانستاÇ  Ï پرته  شك  له   ìپيړ شلمه 

 æÇ  ¡ÊصالحاÇ كې  سيستم  قضايي  په   ¡áجوړېد  äلماÑپا  Ï  ¡áشاملېد حقونو   Ï Ïخلكو  كې  قوÇنينو  Çساسي  په   ¡áكيد ته  ÇÑمنځ  قانونيت 

 ١٩٦٤  Ï  .íÏ æÇÑړنې  السته   æÇ بېلګې  ښې  پېړۍ  شلمى   Ï هم   ¡áجوړېد قوÇنينو   æډېر  Ï  åÑلپا  íæپوها سياسي   æÇ حقوقي   Ï كې   ÏÇهېو په 

 æÇ برۍÇبر  æÇ توÇæمسا  Ï ترمنځ  æګړæ Ï ¡حقونو پرÇخو   Ï æÇ ژمنه يوæÑ åښانه   åÑلپا حاكميت   Ï äقانو  Ï كې  ÏÇهېو په   äقانو كاÇ áساسي   .Ò

 äقانو  Ï يې  كې   ÏÇهېو په  چې  æÇÑړنې¡  السته  ټولې  نيمايي  لومړۍ   Ï پيړۍ  شلمې   Ï هم  بيا  خو   
٧٢

 ¡íكېږ ګڼل  بيلګې  لوړÇæلي   Ï  äقانو  Ï

النجې  Çمنيتي  حالت¡  پوځي  پسې  پرله  قانونۍ¡  بى  پرÇخې   Ï كې  كلونو  په  جګړې   Ï شوæ íې¡   åترسر كې  برخه  په  ټينګولو   Ï حاكميت   Ï

 åسر Çصالحاتو  æړ    ãپا  Ï كې  برخو  په  خدمتونو  æÑغتيايي   æÇ پوهنې   ¡ÏقتصاÇ  Ï æالړې.  منځه  له  Çمله¡  له  نشتوÇلي   Ï حاكميت  ښه   Ï  æÇ

æالړ. منځه  له  بيخي  حاكميت   äقانو  Ï كې¡  æخت  په  حكومت   Ï  íÒكر Ñئيس   Ñجمهو  Ï  ¡åسر

 ¡ìګټو پرځا سرÇ" ¡åسالÏ ¡ã شخصي  له ساتلو   ìځا  æÇ ښتÒÑÇ لوړ  Ï شريعت Ï چې  ¡íÏ عنايت ليكلي ¡åړÇ په Ï شريعت Ï æÇموكرÇسۍ 

كې ÇÏسې  مخ  همدې  په  ليكنې  خپلې   Ï عنايت  "íæتاييد شتوÇلي Çړتيا   Ï حكومت  Ï ÓساÇ پر الÑښوæنو   æشو تعريف  ښو   æÇ نوæÑمعيا  Ï

حاكميت   ÓساÇپر  äقانو  Ï يوÒÇې  نه  بايد  حكومت  يو  چې   ÊÑæضر "Ïغه   ¡íبيانو ÇÏسې  تجربه  بله  ÏموكرÇسۍ   Ï  ãسالÇ چې   ¡íياتوÒ

٧٣
 "íكړ نه  هيرې   ¡íكېږ حكومت   ìهغو پر  چې  غوښتنې¡  كسانو  هغو   Ï كې   æپرېكړ ټولو  خپلو  په  بايد  بلكې   ¡íكړæ

 ¡åÏ Çړ  حكومت  چې  "ځكه   íكو  ìپرځا معياæÑنه  قانونيت   æÇ عدÇلت   Ï  äقانو شريعت   Ï چې  Çæيي¡  هم  ÇبوÇلفضل  خالد  توګه  همدې  په 

عملي   ¡íړÇغو چې  څه  هر  كولى¡  شي  نه  حكومت  چې  ځكه   æÇ Ñæكولى  شي  نه   äبدلو ته  هغه  چې   ¡íكړ  ÊعاÇمر  äقانو لوړ  يو  ÇÏسې  چې 

چې   ¡ìÏ ÇÏ جوهر Çصلي  حكومت  Çسالمي  قانوني   åيو  Ï چې   ¡Ñتصو Çلفضل ÒياتوÏ íغه  شي"  بهر  څخه   Ïæحد له   äقانو  Ï يا   æÇ  íكړ يې 

 æمر  æهر بايد  پخپله  حاكم   áÏعا يو   ¡íكو  Ñټينګا چې   ¡Çخو له  پوهانو   äقانو پخوÇنيو   Ï  åكثرÇ  ¡åÏ تابع   äقانو  Ï شريعت   Ï حكومت   Ïيا

 .
٧٤

íÏ íشو  ÑÇتكر  ¡íæ تابع شريعت   Ï

ناظرينو  نړيوÇلو   æÇ فغانيÇ Ï كې كلونو  په æÑæستيو   ¡íكو ته  يې ÇÑمنځ  په æړÇندې  حاكميت   Ï äقانو  Ï چې ستونزې  هغه   æÇ ÏæÏ جرګې  Ï

سلنه   ٨٠-٩٠ Çختالفونو  حقوقي  ټولو   Ï مخې  له  Çټكل   Ï چې   ¡åسر  ãپا په  ته  حقيقت  ټينګ  Ïې  خو   .íÏ  íشو  áنيو الندې  څېړنې  تر   Çخو له 

مخ.   ٤-١١  ¡ìځا هماغه    ٧١

 Áقضا  æÇ äقانو  åÏÇæ Ï ¡نينوÇقو كې: Ç Ïساسي   äفغانستاÇ په  äقانو ليكنه¡  كمالي  هاشم  محمد   Ï ¡åÑلپا  äقانو كاÇ áساسي   .Ò ١٩٦٤  æÇ ساساتوÇ Ï قانونيت  Ï  ٧٢

بريل¡  جى.   .ìÇ :äليد)   ¡(Law in Afghanistan: A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary) څيړنه¡   åړÇ په 

 .ÆÑګوæ مخونه  ٤٧  -٣٩  ¡(١٩٨٥

 Modern Islamic Political)  ¡äغبرګو مسلمانانو  سني   æÇ شيعه   Ï æړÇندې  په  پيړۍ  شلمې   Ï فكرæنه¡  سياسي  Çسالمي  معاصر  عنايت¡  حامد    ٧٣

Thought: The Response of the Shi’i and Sunni Muslims to the Twentieth Century)¡  (بياچاپ)¡ (كوÇاللمپوÇ :Ñسالميك بوß ترست¡ 
١٩٠ مخ.   ¡(٢٠٠١

 The Centrality of Shari’ah to Government and)  ¡ مركزيت"   äقانو Çساسي   æÇ شريعت   Ï  åÑلپا حكومت   Ï كې   ãسالÇ "په  ÇبوÇلفضل  خالد    ٧٤

٣٨ مخ.   ¡ (n٩) ÑÏÇÑ æÇ Êæګر ¡(Constitutionalism in Islam,” in Constitutionalism in Islamic Countries
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21  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

 áكو  ìځا يو   æعناصر  Ï  Á قضا Ñسمي   æÇ جرګو   Ï چې   ¡íكو مالتړ  څخه  سيستم  ګډ  له  عدÇلت   Ï  äكسا ډېر   ¡íحلېږ  Çخو له  جرګو  محلي   Ï

سيمه   Ï چې  ¡æ ãمكانيز عملي  يو  چې   ÇÏ يو  :áلر ÇمتياæÒنه   åæÏ سيستم ناÑسمي  چې  علي Çæ ¡ßÏÑæيي¡  مالتړ¡  يو  خبرې  . ÏÏې 
٧٥

íړÇغو

پرته¡  جرمونو  ځېنو  له  سيستم  ناÑسمي  چې   ¡åÏ  ÇÏ مهمه  ټولو  تر   æÇ  åكېد Çخيستل   Ñكا ترې  كچه  پرÇخه  په   åÑلپا حلولو   Ï Çختالفونو   æييز

 áæنډÇ ټولنيز   Ï توګه   åعمد په   æÇ  íمدغمو كې  ټولنه  په  بېرته   Ñګناهكا چې   ¡åæكا  Ñټينګا عدÇلت  جوړææنكي  پر   ìپرځا عدÇلت  جزÇيي   Ï

په  قسما   (íېږÏيا هم   ãنو په   ÇÑشو  Ï كې سيمو  پښتنو  غير  په  كاáæÑ (چې  جرګې   Ï چيرې هر   æÇ ìځا هر  په   .íكېږ تكيه   åجوړ پر æÑغه   åÑلپا

 .
٧٦

íÏ ړæ السرسي Ï åسانۍ سرÂ په æÇ ړ¡ لږ لګښتæ ÏعتماÇ Ï توګه ډېر åځكه چې جرګې په پرتليز ºåÏ نتيجه Ïفسا ÎÇپر Ï كې Á سمي قضاÑ

 Êجوما په  يا   áچاپيريا  ÏÇÒÂ په غونډې  خپلې  معموال  چې   ¡íجوړېږ  åÑلپا  æپرېكړ  Ï åړÇ په خاصو Çختالفونو   Ï æÇ åÑلپا  áمها لنډ   Ï جرګې

 Ï  .íسېږÑ ته  پرېكړې  يوې   æÇ  íكو Çترې  خبرې   æÇ بحث   Úموضو پر  Ñæپسې  نيسي¡  غوږ  ته   ææÇخو Ïعوې   Ï  ìلومړ  ìهغو  .íæجوړ كې 

 æندæړÇ پوÑې  Çختالفونو  كوÑنيو  په   .íكوÑæ پيسې   íÑلو Ïعوې   Ï نه   æÇ حكومت  نه  ته   ìهغو  ¡íكو  Ñكا  áæډ ÑضاكاÑنه  په   íغړ جرګې 

 áكوÑæ åÒجاÇ ته   æغړ  íÏنژ كوÑنيو   Ï يوÒÇې  كې  النجو  حساسو  په   æÇ  ¡íړÇغوæÇÑ íÒستاÇ  ææÇخو  æړÇæÏ Ï ¡شي  ìكوال جرګه  كې  مسلو 

 .íلر نه  حق  ÇÑيې   Ï چې   ¡íكو  äæګډ څيړ  په  حكمانو  هغو  يا  كسانو   æېيمګړÑÏ  Ï  íغړ كوÑنۍ   Ï  .íكړæ  äæګډ كې  جرګه  په  چې   ¡íكېږ

قومي ÏæÏ ته ÑÏناìæ كېږí¡ كه څه هم په ÇÏسې موضوعاتو لكه Ï ښځو Ï مېرËÇ په حق كې له شريعت څخه تخلف هم موجوíæ Ï. جرګې 

 .
٧٧

íلر نه   ãنو ښه   ¡ æÇتړ په   áستعماÇ åړæنا  Ï ßÇæ Ï قيموميت  Ï æÇ ¡نوæÏæ ÑæÒ په كوچنيانو æÏæ Ïنو¡   Ï كې  áحا عين  په 

 íبشر  Ï كې   äفغانستاÇ (په   UNDP ټولنې  سولې   Ï Çياالتو   åمتحد  Ï څخه¡  æړÇنديز  له   ßÏÑæ  Ï  åړÇ په  سيستم  ګونې   åæÏ  Ï عدÇلت   Ï

 æÇ مرستندæيانو   Ï كې  كابل  په   áكا  .Ò  ٢٠١٠ پر   æÇ  ÑپوÇÑ بانك   áÇنړيو  Ï كې   ٢٠٠٨ پر   ¡(.Ò٢٠٠٧ كې¡   ÑپوÇÑ æÏيم  پخپل   ¡åړÇ په   ÝنكشاÇ

 .
٧٨
æكړ مالتړ  كنفرÇنس   áÇنړيو  æÑÇÏÇ حكومتي 

مخالفت   åسر توندۍ  په  فعالين  ډېر  ښځو   Ï æÇ äكمېسيو  ßÇخپلو حقونو   íبشر  Ï äفغانستاÇ Ï SC  ¡åسر  æپرېكړ له  جرګې   Ï ¡áحا هر  په 

كوºí ځكه چې Ï هغوì په باÑæ په Ïغو پرېكړæ كې Ï ښځو æÇ نجونو په æړÇندې له تاæتريخوÇلي سترګې پټې شوې æÇ په جرمي يا مدني 

ښځې  چې   ¡ìÏ  ÏæÏ ÇÏسې  كې  ټولنو  ځېنو  په  بد  لكه  Çړخونه¡  ځېنې   æپرېكړ  Ï جرګې   Ï  .íكوÑæ حقونه   íÒمتياÇ ته  ناÑينه  كې  Çختالفاتو 

په  ښځې   .íÏ áكو سرÏ åښمني  ښځو  له  توګه¡  ځانګړې  په   Úموضو چې Ïغه   ¡íكېږ  åÏÇæ áæډ په   äÇجبر  Ï موخه په   æحلېد  Ï النجې يوې   Ï

 .
٧٩

íÑښكا عجيبه  توګه   åټوليز په  پرېكړې  جرګو   Ï  åړÇ په  Ïæې  ټولنيزې   æÇ حقونو   íبشر  Ï  æÇ كولى  شي  نه   äæګډ كې  جرګو 

يو  منلو æړ   Ï ¡åÏ ممكنه  ÇÏ لبتهÇ .íكړ ته  موقف ÇÑمنځ  ګډ  چې   ¡íÏ نه  íشو بريالي  ال  ترæÇسه  خو   ¡íلر خوæÇې Ç Ïعتباæ Ñړ Ïاليل   åړÇæÏ

حقونو   íبشر  Ï  æÇ جرمونه  تاæتريخوÇلي   Ï Çختالفونه¡  سر  پر   ËÇمېر  æÇ ځمكې   Ï لكه  قضيې  ځېنې  يې  بنسټ  پر  چې  شي¡  جوړ   áموÑفو

شي¡   áÏپريښو ته  جرګې  پېښې  جرمي  كوچني   æÇ برخه  åعمد Çختالفونو  مدني   Ï æÇ ¡شي ÇختياÇæ åÑيستل  له  جرګو   Ï áكو الندې  پښو  تر 

ترمنځ  جرګو   æÇ محكمو   æييز سيمه   Ï شي.  æضع  محدÏæيتونه  څه  يو  شي¡   ìكوال عملي  يې  جرګه  چې   ¡åړÇ په  ÇقدÇماتو  جزÇيي   Ï خو 

قوÇنينو   Ï  äفغانستاÇ  Ï  æÇ  æپرېكړ  Ï جرګو   Ï كې  Çختالفونو  جرمي  په  شي¡  كولى  محكمې  توګه  Ïې  په  چې   ¡íÏ الÒمې  Çړيكې  څه  يو 

بيا  جرګو   Ï  ¡íلر نه   äشتو هېڅ  يا   íلر  äشتو لږ  يا  حكومت  چې  كې  سيمو  هغو  په   .íكړ ډÇډمن  مطابقت  ترمنځ  Çصولو   Ï عدÇلت   Ï  æÇ

 ìپا په  څېړنې   Ï چې  كې¡  æړÇنديزæنو  Çصالحي  خپلو  په  ما   .íلرæ معنا  موجوÏيت  څه  يو   Ï حكومت   Ï كې  سيمه  په  شي¡  كولى  جوړæنه 

ته  سيمو   æÑنو خو  شي¡  پيل  كې  سيمو   æځانګړ په  شي¡   ìÇكېد جوړæنه  بيا   æÇ سمونه  جرګې   Ï چې  كړې¡  غوښتنه   ¡íشو æړÇندې  كې 

 ¡åÏ  ÇÏ  åÑال ممكنه   åيو  .íلر  åړÇ پوÑې  شتوÇلي  په  حكومت   íقو  åيو  Ï كې   ÏÇهېو په   æÇ Çæلي  ښه  په  حالت  Çمنيتي   Ï پرÇختيا   æÇ  åÏæ يې 

يې¡  پرېكړې   æÇ شي   ãمعلو  æÇ تعريف  پكې   Ïæحد  ßÇæ قانوني   Ï جرګو   æييز سيمه   Ï چې  شي¡  جوړ   äقانو يو  ÇÏسې  كې   äفغانستاÇ په 

څه  يو  ÇÑځي¡  æÑæسته  چې  كې  برخه  په  پايلې   Ï  åړÇ Ïې  په   ãړÇغو  .íكړ  Çپيد Ñسميت   ¡íكېږ الÑې  له   Èمينځګړيتو  æÇ حكميت   Ï چې 

 .ãكړæ بحث  تفصيلي 

 ٢٠١٣  -٢٠٠٣  ¡åÏ كړې  څيړنه   åړÇ په  شوÇÑګانو  æلسوÇليو   æÇ شوÇÑګانو   Ï كليو   Ï كې  æلسوÇليو  په  كوټ  ميربچه   æÇ  äكلكا  Ï æاليت  كابل   Ï څيړæنكى   åيو   ٧٥

 æÇ  ËÇمېر ځمكه¡  پر  لكه  (Ïعوې)  قضيې  خپلې   æÇ  íكو نه   Ñæبا حكومت  پر   áÇكليو" چې  ليكي¡   åړÇ په   ÎړÇ ضمني  يو   Ï  Úموضو  Ï كې  كلونو  æÑæستيو  په  كلونه¡ 

څيړنه   íÏÑمو  åالړæ مركو په  كې   äفغانستاÇ  áÇكليو په  سولې æÇÑستل:   Ï  Çخو له  خلكو   Ï" هياشي يوتاكا   Ï  ."íحلو الÑې  له  محكمو   Ï طالبانو   Ï Çختالفونه  كوÑنۍ 

 A Peacebuilding from the Bottom: Daily Life and Local Governance in Rural Afghanistan,” Islam and Civilisational)

.٣١٧-٣٣  ¡(٢٠١٤  ìجوال) v٥  ¡åشمير  ٣  ¡(Renewal

 When More is Less: The International Project) ¡åژæله پرÇكې نړيو äفغانستاÇ په :íæ خت چې ډېر لږæ كى¡ هغهÑسهو ìسترÇ Ï åÑتفصيل لپا Ï  ٧٦

مخونه.   ٢١٢  ¡(٢٠١١ مطبعه¡   äپوهنتو كولمبيا   Ï  :ßÑنيويا)   ¡(in Afghanistan

مخونه.  ٢٩٥  -٢٩٤  (n٢) مرÇجعې"  ته   ãسالÇ" ¡كمالي   ٧٧

مخ.  ٢١٥  ¡ìځا ٧٨ هماغه 

.ÆÑګوæ هم  Ñنو  æÇ مخ  ٤  (N٧٢)  äقانو كې   äفغانستاÇ په  كمالي¡   Ï .مخ  ٢١٣  ¡ìځا هماغه    ٧٩
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په   äقانو  Ï  æÇ  ...íæ خالصه  څخه  ظلم  "له  چې   ¡íæجوړ به  ټولنه   åيو ÇÏسې  چې  شوې¡  ژمنه  كې  مقدمه  په   äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï

حقونو   íبشر  æÇ عدÇلت  ټولنيز   Ï ژمنه  æÏلت   äفغاÇ  Ï  åÏما مه)   ٦)  "íæ  åالړæ ÑÏنښت   æÇ  Ñقاæ په  بشر   Ï  æÇ حقونو   ìبشر  Ï  æÇ حاكميت¡ 

هغه   æÇ Çعالميه  نړيوÇله  حقونو   Ï بشر   Ï  ¡Ñمنشو ملتونو   æملګر  Ï æÏلت  چې  Çæيي¡   åÏما  ( مه   ٧)  æÇ  ¡íæÑÇتكر كې  برخه  په  ټينګښت   Ï

.íعايتوÑ  ¡íكړ السليك  يې   äفغانستاÇ چې  تړæنونه¡   áÇنړيو

 Èځانګړيتو  Çخو هرې  له   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï توګه  په Ïې   ¡íكېږ  áليد لږ  ډېر   Êموضوعا كې ÇÏسې  قوÇنينو  Çساسي  Çسالمي  په 

پرÇخه   åيو  åړÇ په  حقونو   Ï ماÏې)   ٦٠  -٢٢  -ìÏ فصل   ìلو  æÇ  ÏږæÇ ټولو  تر  كې  حقيقت  په  (چې  فصل  æÏيم   .
٨٠

ìكېږ ګڼل   ìÑسا بې   æÇ  íلر

 æټولنيز  ¡íÏقتصاÇ  Ï  æÇ  äæتړ  áÇنړيو  åړÇ په  حقونو  سياسى   æÇ مدني   Ï Çعالميه¡  نړيوÇله  حقونو   íبشر  Ï توګه   åعمد په  چې   ¡íلر لړۍ 

 ¡íېږÏيا نامه  په   äقانو  áÇنړيو  Ï حقونو   íبشر  Ï يا   äقانو حقونو  نړيوÇلو   Ï توګه   åټوليز په  چې  تړæنونه-   áÇنړيو  åړÇ په  حقونو  فرهنګي   æÇ

ښيګڼې   Ï حقونو   Ï  ìهغو  Ï يوÒÇې  تعديل  حقونو  Çساسي   Ï Çتباعو   Ï" Çæيي  چې  كې   åÏما مه)   ١٤٩) په   Úموضو Ïغه   .
٨١

íÏ شامل  پكې 

عين  په   äقانو شوې Ç Ï .åÏفغانستاÇ äساسي  ګڼل  قانوني  غير  تعديل¡  منفي   áæډ هر  كې  حقونو  په Çساسي  توګه  په Ïې   ¡"íلر  ÒÇجو  åÑلپا

ډېر  پكې  حاكميت   äقانو  Ï æÇ سيÇموكرÏ چې  ¡íلر  Þفر كې  په Ïې   åسر قوÇنينو  له Çساسي  هېوæÏÇنو  ډېرÇ æسالمى   Ï سيمې  Ï" كې  áحا

حقوقو  بشر   Ï كې  äفغانستاÇ چې "په  ¡ìشو ډېر æÑښانه  ال   åسر  æجوړيد په   äكمېسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو بشر   Ï Ñتصو " Ïغه 
٨٢

íلر Çهميت 

كولى   ßڅو "هر  چې   ¡íشو æيل  كې   åÏما  åÏيا په   .íÏ  íشو ته  ÇÑمنځ   (åÏما  ٥٨)  "åÑلپا مالتړ   æÇ Çæلي  ښه   Ï څاÑنې   Ï څخه  Ñعايت  له 

كې  متن  په  Ïلته  چې   ¡íلر Çهميت  ډېر   Úموضو Ïغه   "íكړæ شكايت  ته   äكمېسيو Ïغه  كې   ÊÑصو په  نقض   Ï حقونو   íبشر خپلو   Ï شي 

 äفغانستاÇ  Ï حقونه   íبشر  ¡åخبر بله  په   ."íكړæ ÚفاÏ څخه حقوقو   íبشر Çساسي  خپلو  له  چې   ¡íلر حق  څوÏ Ï ßې  ځاì "هر  پر   íګړæ Ï

 .ìÏ ړæ تطبيق  Ï كې  عمل  په   Çخو له  محكمو   Ï

ملي  په  چې   ¡ìÏ كې  Ïې  په  توپير  Çساسي  æړ  ياæÏلو   Ï ترمنځ  حقونو"   äقانو Çساسي   Ï"  æÇ حقونو"   Ï  íبشر"  Ï كې  هېوæÏÇنو   æډېر په 

تصديق   Çخو له   äقانو بل   åيو  Ï بايد حقونه"   ìچې "بشر كې   áحا په ÇÏسې   ¡íÏ ړæ لوÑڅا  Ï "حقونه  äقانو يوÒÇې "Ç Ïساسي  كې  محكمو 

 íبشر  æÇ باطل   Çخو له   äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï Çند¡  په   áÇليكو  Ï  ¡Êæتفا Ïغه  شي.  æړ  تطبيق   Ï  Çخو له  محكمو  ملي   Ï ترڅو  شي¡ 

 .íæ الÑې  له   Èمينځګړيتو  Ï  äكمېسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو   íبشر  Ï هم  څه  كه   ¡íكېږ  áشمېر æړ   Êæقضا  Ï كې  محكمو  ملي  په  حقونه 

كې   äفغانستاÇ په  Çæيي  چې   ¡åÏما (٣مه)  بيا   æÇ ژمنه¡  ګونې   åæÏ  äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï  åړÇ په  حقونو   íبشر  Ï مبصرينو  ځېنى 

Çساسي  په   äÇسوډ  æÇ  äÇيرÇ مصر¡   Ï  .
٨٣

åÏ æÇÑستې  الندې  پوښتنى  تر  ÑÏلوÏلى¡  شي  نه  تناقض   åسر Çساساتو  له   ãسالÇ  Ï  äقانو هېڅ 

نړيوÇله  حقونو   íبشر  Ï هم  يې   åيو خو  شوې¡   åÑشاÇ ته  Çړتيا  æÑښانې   åړÇ په   ÞنطباÇ  Ï ترمنځ  شريعت   æÇ قوÇنينو   åنافذ  Ï هم  كې  قوÇنينو 

مې)   ٣)  Ï چې" íلر  Ñتصو قانوÇÏ äسې  Çساسي   äفغانستاÇ  Ï چې  ¡ìÏ ړæ ßÑÏ Ï ÇÏ ¡åخبر په   íÏمحمو سيد   Ï .åÏ نه كړې   åÏيا Çعالميه 

نړيوÇلې  چې   ÓساÇ پر   äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï æينا¡  بله  په   
٨٤

نشته"  Þفر  ãكو ترمنځ  Çعالميې  نړيوÇلې   æÇ حقونو   íبشر  æÇ ماÏې 

.íڅرګنديږ  áæبشپړ بل  يو   Ï  ¡ìپرځا  Ïتضا  Ï ترمنځ   ææÏ ېÏ Ï ¡åÏ منلې شرطه  له  بې  يې  Çعالميې 

 Ï كې   äقانو Çساسي  په   æÇ Çخلي   ãمفهو  Çهمد كې  برخه  Ïې  په  هم  بلخي"  Ñئيس¡"عالمي  كميټې  قضايي   æÇ حقوقي   Ï جرګې  æلسي   Ï

له   äفغانستاÇ Ï äكسا ځېنې  چې  كې ææيل¡  مركه   åيو په  هغه  بشپړæÑ áæحيه æيني.  بل  يو   Ï ìپرځا  Ïتضا  Ï ترمنځ حقونو   íبشر  æÇ ãسالÇ

Çساسي قانوä څخه Ç ÏسالæÇ ã بشرí حقونو¡ æÇ همدÇ ډáæ له ناÑينه ææ سرÏ å ښځو Ï مساìæ حقونو په Çړå سطحي نتيجه Çخلي. Çساسي 

شي.  كتل  توګه æنه  په  جملو  مطلقو   Ï بايد ته  حالت  خو Ïې   ¡íلر  Ïجوæ تكي  åړÇæÏ تباين هم   æÇ ÈÑتقا هم  چې Ïلته   ¡íكو ژمنې   ÇÏ äقانو

تناقض  Ïلته  چې   ¡ìÏ  ÇÏ  ßÑÏ خپل  Òما   åړÇ Ïې  "په   .íكړ نژÏې   åسر هغه  چې  شي¡   Çپيد الÑې  ÇÏسې  شي   ìÇكېد  ¡íæ  Ïموجو تباين  كه 

 "
٨٥ .
نشته پكې  تناقض  خو   ¡íلرæ Çړتيا  به  ته  æÑڼتيا  ډېرې  چې   ¡íلرæ  äشتو ټكي  ÇÏسې  به  كې  متن  په   äقانو Çساسي   Ï Òموږ  نشته... 

 The Shari’a in the New Constitution of Afghanistan:) تعريف¿"  يا  تناقض  شريعت:  كې   äقانو  íنو په   äفغانستاÇ  Ï"¡íÏمحمو سيد    ٨٠

٨٦٩  ¡(٢٠٠٤) ٦٤  (zaoerv) ÝÑæÇÒ  ¡(Contradiction or Compliment

مخ.  ٦٧٢  ¡(The Separation of Powers) ¡"تفكيك  ææÇقو  Ï" ¡ìهاشمز قاسم  محمد    ٨١

مخ.  ٦٨٤  (N٦٢) مشتاقي¡    ٨٢

مخ.  ٨٧٣  ¡(N٨١) ¡íÏمحمو   ٨٣

مخ.  ٨٧٤  ¡ìځا هماغه    ٨٤

 Êقو æÇ تياÑæكمز Ï äساسي قانوÇ Ï äفغانستاÇ Ï"¡(íÑجنو á٢٠٠٨ كا  Ï / ¡١٦ مه  íجد Ï á١٣٨٥ كا  Ï) مركه íمحمد نظر Ï å٨٥  له سيد حسين عالمي بلخي سر

.(٣ ماÑچ   Ï áكا  ٢٠١٤  Ï السرسى) www.rahenejatdaily.com; January 2008  ¡"¿íÏ كې  ìځا  ãكو په  ټكي 
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23  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

برÇبرÇæلي   Ï جنسيت  Ï ¡توګه په   áمثا  Ï ترمنځ حقونه   íبشر  æÇ شريعت  Ï لبتهÇ ¿íلر تناقض   åسر بل  يو  له   åÏما مه)   ٧) æÇ åÏما مه)  Âيا (٣ 

له  چې   ¡íلر  åړÇ پوÑې  Ïې  په   ¡íكړ  åÑغو شكل  تناقض   æÇ  Ïتضا  Ï تفاæتونه  Ïغه  چې   ÇÏ خو  شته¡  تفاæتونه   åړÇ په  ÏÇÒÂۍ   Ï مذهب   Ï  æÇ

Ïين  خپل  له  چې   ¡åÏ بڼه  ÇÏسې  په  مسله  فقه   Ï  ¡åړÇ په  ÏÇÒÂۍ   Ï مذهب   Ï توګه¡  په  بيلګې   Ï  .åÏ څنګه  پوهه   æÇ  ßÑÏ چا  يو   Ï څخه  شريعت 

په   ÏÇتدÑÇ Ï كې شريف   äÇقر په  هم  څه  كه  شوې¡  ټاكل   åÏ نه  Çسز  åÑلپا كې Ï Ïې  كريم   äÂقر په  خو   ¡íلر  Çسز مرګ   Ï (ÏÇتدÑÇ) ښتنهæÇ څخه

 æÇ  Ïتضا چې  Çæيي¡  يې  يو  چې   ¡íلر  Ïجوæ ځوÇبونه   åæÏ  åÑلپا پوښتنى  پوÑتنۍ   Ï توګه   ìÏ په   .åÏ شوې  ياæÏنه  كې  ځايونو  شلو  په   åړÇ

له   åړÇ په حق  برÇبرۍ   æÇ توÇæمسا  Ï ښځو  Ï åسر  ææ ينهÑنا له   .íلر نه   Ñæبا تناقض   æÇ Ïتضا په  يې  بل  چې  كې¡   áحا په ÇÏسې  شته¡  تناقض 

ډÑÏ ßيځ  تشنجه  له  په æړÇندې   UDHR  Ï چې  ¡åÏ ښانهæÑ نو  ¡æڅېړæ Úموضو  åپلو له  مذهبونو   Ï كه  .æمخامخېږ  åسر حالت  يو  همدÇسې 

كې  تفسير   íنو په  برخو   æندæړÇ  Ï كريم   äÂقر  Ï هېوæÏÇنو  Çسالمي   æډېر كې  Ñڼا  په  Çصالحاتو  تقنيني   Ï پيړۍ  شلمې   Ï خو   ¡íكېږ  áنيو

پوهانو  Çسالمى  لويو  ځېنو   Ï  åړÇ په  برÇبرÇæلي   æÇ مساÇæتو   Ï حقونو   Ï ښځو   Ï ما   .åÏ كړې  پرې  بياكتنه   æÇ  íكړÑæ  äبدلو ته  موقف  فقهي 

.ãكړ  äبيا  Êخصوصيا ځېنى  Çصالحاتو   Ï  äقانو Çسالمي  كوÑنۍ   Ï Ïلته   ãړÇغو  æÇ  íÏ كړې  ÇÑټولې  نظريې 

 åړÇ په   Þطال  æÇ  åÏÇæ  Ï چې   ¡æ  äقانو لومړني  كې   Ñكتا په  قوÇنينو   Ï ختيځ  منځني   Ï  äقانو ÇحوÇلو  شخصيه   Ï  áكا  .Ò  ١٩٥٣  Ï سوÑيې   Ï

له   Þطال  Ï كې   ãسالÇ په   åسر خوÇشينۍ  "په  چې  Çæيي¡  كې  مقدمه  په  برخې   Ï  Þطال  Ï  äقانو Ïغه   .íÏ  íكړ ÇÑمنځته   ÊصالحاÇ مهم  يې 

په  نظريو   Ï ìهغو  Ï توګه په Ïې   ¡åÏ كړې تحريف  يې  هغه   æÇ خيستېÇ معنا غلطه  پوهانو   äقانو پخوÇنيو  څخه¡  شرطونو   æÇ موخې Çصلي 

 Ï Çحكامو   Ï شريعت   Ï" چې   ¡åÏ  ÇÏ پاليسي  صحيح  كې¡  حالت  ÇÏسې  په   ."ìÏ تللى  منځه  له   Èخونديتو كې  ژæندÇنه  په   åÏÇæ  Ï  ¡ÓساÇ

څخه ÇÏسې  طريقو   æÑڅلو له  مكتب (مذهبونو)]  ته æÇÑګرځو Ï æÇ [سني   äقانو په ÇړÇ Ï åسالÇ ãصلي   Þطال  Ï ترڅو  ¡æنيزÇپر  Ñæ íسو  åړÒ

كې  سندæنو  تقنيني  په  سوÑيې   Ï چې   ¡ãÑيفوÑ Çæقعي   åړÇ په   äقانو  Ï  Þطال  Ï  "íæ  Ñګټو  åÑلپا هوساينې  عامه   Ï چې  æÇÑباسو¡   ãحكاÇ

Çصالحاتو  تقنيني   Ï هېوæÏÇنو  Âسيايي   æÇ ختيځ  منځني   æÑنو  Ï  ÇÏ ÊÑصو هر  په  خو  كيدله.  يې  تمه  چې   ¡æ نه بنسټيز   åهومر شو¡  معرفي 

مدÇæÇنا   Ï چې  ¡ìÏ äقانو كوÑنۍ   áكا  .Ò ٢٠٠٤  Ï كشÇمر  Ï ¡íكېږ ياæÏنه  ترې  توګه  پرÇخه  په  چې   äسمو بل  يو   
٨٦

 .åæ åقو محركه   åيو  åÑلپا

كې   æÑچا فاميلي  په   æÇ ææÇÑست   äبدلو كې   äقانو په  فقه   Ï يې   åړÇ æÇقيوÇمه)په  (æاليه   Èخونديتو  æÇ قيموميت   Ï چې   ¡íيږÏيا  ãنو په 

هوساينې   æÇ  åÑÇÏÇ په  كوÑنۍ   Ï  åسر  åميړ خپل  له  مېرمن   ¡ÓساÇ په Ïې  كړ.  ته  برÇبرÇæلى ÇÑمنځ   æÇ  ÊÇæمسا يې  ترمنځ   Ñپال  æÇ  Ñمو  Ï يې 

 Ï  ¡áشو تصويب  كې   ìجوال په   áكا  .Ò  ٢٠١١  Ï چې  سمونونه¡  كې   äقانو Çساسي  په  مرÇكش   Ï  .(åÏما مه   ١٥١)  íلر مسئوليت  ګډ  كې 

Çساسي   áكا  .Ò  ١٩٩٦  Ï مرÇكش   Ï چې  كې¡   áحا ÇÏسې  په   .ìÏ  ìشو منل  ممنوعيت¡  تبعيض   Ï  ÓساÇ پر  جنسيت   Ï  æÇ  íæتسا جنسيت 

 ÊÇæمسا كې   (åÏما مه   ١٩)  äقانو Çساسي  په   áكا  .Ò  ٢٠١١  Ï  ¡æ æالړ  باندې  حقوقو  سياسي  په  توګه  عمومي  په   ÊÇæمسا پربنسټ¡   äقانو

 .íÏ  íكړÑæ  ÓنعكاÇ ته  حقونو   íبشر پرÇخو  برÇبرÇæلي   æÇ

كاله   ÔېرÏ نژÏې   æÇ  åÏ نړۍ  Çسالمي  يې   äÇعنو چې  څخه  ليكنى  يوې  خپلې  له   ãړÇغو خو  نشته¡   äمكاÇ تفصيل   åÑپو  Ï كې  څېړنه  Ïې  په 

څنګ  په  څنګ   åسر  ææړتياÇ له  ټولنې  Çسالمي   Ï  æمر  æهر بايد   äقانو "Çسالمي   :ãكړ ÇÑنقل  Ïلته  كرښې  څو  يو   ¡åÏ شوې  ليكل  مخكې 

په  تطابق   Ï åسر غوښتنو  له  شوæÏæÏ æنو  منل  پخوÇنيو   Ï ¡áسېدÑ ته موخې  ځوÇææ ÈÇيي. Ïې  ته   æستونز ټولنو  æ åÏæكړÇ Ï æÇ íسالمي 

 Ï كوÑنۍ  Çسالمي   Ï  åډېر تر  چې   ¡íÏ Çړ  ته  Ïې  ترæÇسه  ال  Çمله  له  الملونو  بېالبېلو   Ï  äفغانستاÇ مرغه   åبد .له 
٨٧

"íلر Çهميت  ډېر  پرتله¡ 

يې   åكثرÇ  æÇ  íكړ تطبيق  يې  كچو  بېالبېلو  په   Çپخو هېوæÏÇنو  مسلمانو  چې  څه  هغه  æÇæسي¡  بوخت  كې  خوځښت  په  Çصالحاتو   Ï  äقانو

.íÏ æالړ  بنسټ  پر  تفسيرæنو  شويو   áپيژند  Ï كچه  پرÇخه  په  خو  نويو   Ï (شريف)   äÂقر  Ï

 æغه حقونه په ډېرÏ .íÏ íخه توګه منل شوÇپه پر ¡ìيل شوæ كې åÏپه (٧ مه) ما äساسي قانوÇ Ï حقونه¡ لكه چې íكې بشر äفغانستاÇ په

حقونو   ìبشر  æÇ شريعت   Ï چې  همغږۍ  هغه   ¡åسر  åسر تفاæتونو  له   .íÏ  íشو  áپيژند ډېر  پرتله  په   äفغانستاÇ  Ï كې  هېوæÏÇنو  Çسالمى 

 Ï  äفغانستاÇ چيرې  كه  شي¡   ìړæپيا ډېر  ال  به  همغږۍ  Ïغه  ترمنځ  حقونو   íبشر  æÇ شريعت   Ï  .ìÏ منونكى  نه   ÑنكاÇ  ¡íلر  äشتو ترمنځ 

 .íكړæ كتنه   åÑæژ ته  نظريو  ځېنو  فقه  حنفي   Ï  åÑلپا ÒياتوÇلي   Ï  Èتو  íهمغږ  Ï يې  ترمنځ  بنسټ¡  پر   äقانو Çساسي 

æړ  بحث   Ï هم  Çړخه  Ïې  له   åخبر  ÇÏ  .ºåÏ نه   äيوشا كې  حكمونو  پخپلو   åړÇ په  æÇښتنې   Ï څخه  مذهب  له   æÇ ÏÇÒÂۍ   Ï مذهب   Ï هم  فقه  حنفي 

Çلنخعي  ÇبرÇهيم  كې   Ñكتا په  عالمانو  ÏÏې   .íكېږ ګڼل  نه   åګنا æړ   Á Çجز  Ï  ÏÇتدÑÇ Çند¡  په   ææعلما شمېر  يو   Ï ÇÑهيسې  پيړيو  له  چې   ¡åÏ

څخه  Ïين  (له  مرتد  چې   ¡æ  åعقيد Ïې  په  چې   ¡ìÏ شامل   (١٦١/٧٧٢)  íÑلثوÇ  äماسفياÇ  Ñمشهو  æÇ  ÏستاÇ Çبوحنيفه   ãماÇ  Ï  (٩٥  /٧١٣)

شي.  æÇÑبلل  ته   ãسالÇ بيا  بايد  شي   ãمحكو مرګ  په  چې   ¡ìپرځا Ïې   Ï شخص  æÇښتونكى) 

٨٦ Ï طالÏ æÇ Þ ميرمنو Ï تعدÏ په ÇړÏ å قرÇæ äÂقعي Âيتونه¡ چې Ï نوæÑ تفسيرæنو مركزيت جوړÏ ¡íæ ال ډېر تفصيل لپاÏ åÑ كمالي¡ íÏÇÒÂ¡ مساæÇ ÊÇæ عدÇلت 

 .ÆÑګوæ ¡٧٦  مخF ¡(Freedom, Equality and Justice in Islam) كې ãسالÇ په

 Divorce and Women’s Rights: Some Muslim Interpretations of)  سالمي مفسرينÇ ځينې äÂقر Ï :ښځو حقونه Ï æÇ Þ٨٧ محمد هاشم  كمالي¡ "طال

the Q 2:228,” The Muslim World 74 (1984)) ٢: ٢٢٨¡" Çسالمي نړۍ ٧٤ (١٩٨٤)¡٨٥- ١٠٠¡ ٩٩ مخ.
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 áقو نقل  څخه   íÑلتوÇ  æÇ Çلنخي   ¡æړÇæÏ له كې   ¡äÇلميزÇ  Èكتا ليكنه¡   åپرتليز  åيو پخپله  كې   åړÇ په  فقه   Ï  ¡(D  .١٥٦٥/٩٧٣) ÇلشعرÇنى 

 ìلو مذهب  حنفي   Ï  
٨٨

شي" æÇÑبلل  ته  كولو  توبه  توګه  ÇÏيمي  په  بايد  æÇښتونكي¡  څخه  Ïين  "له  چې  Çخيستې¡  يې  پايلې  ÇÏسې   æÇ  íكړ

 Ï مؤلف   (Èكتا  ìلو ټولو  تر  كې  حقيقت  (په   íجلد  ٣٢  Ï  åړÇ په  فقه   Ï  (٤٨٣/١٠٩٠  .d) Çلسرخسي  Çلدين  شمس   ¡åپو  äقانو  æÇ  áÇليكو

:íæڅرګند نظر  Ñæته   åړÇ په   ÏÇتدÑÇ

خالق   Ï هغه   Ï  æÇ  äنساÇ  Ï  ÇÏ خو   ¡åÏ  åګنا لويه   åسر Ñښتيا  په   ¡áكو مخه  ته  Çيمانۍ  بى   æÇ Çخيستنه   Óال څخه   äيماÇ له 

٨٩
 .(ÁÇلجزÇÑÇÏ لىÇ مؤخر  عليها   ÁÇلجزÇ)  íكېږ  áكوÑæ تهÑæ ځÑæ په قيامت   Ï يې   Á Çجز  æÇ  ¡åÏ åخبر ترمنځ 

 æ  åعقيد  ãالسالÇ  ¡Èكتا  Ñمشهو خپل  په   (.Ò١٩٨٥)  Êشلتو  Ïمحمو شيخ  Ñئيس¡   äپوهنتو ÇالÒهر   Ï كې¡  لومړيو  په  كلونو   ١٩٦٠  Ï

نه   Çسز  íنيوÏ  ÏÇتدÑÇ چې  Ñسيدلې¡  ته  پايلې  Ïې  كې  ترڅ  په  څيړلو   Ï منابعو   åندæړÇ  æډېر  Ï  ¡ìÏ  ìشو  áژباړ ژبو   æډېر په  چې  شريعت¡ 

 :íياتوÒ Êشلتو  .íكو خبرې   åړÇ په   ÁÇجز  íæخرÇ  Ï ېÒÇيو  äÇقر  ¡åÑلپا  åګنا  íځانګړ لرÏÏ æÇ íې 

Ïغه حديث¡ چې "څوß چې خپل Ïين ته بدلوÑæ äكوí بايد ææژá شي" Ï علماææ له خوÇ مختلف غبرګونونه ÇÑپاæÑلي 

íÏ¡ ډېر عالماä توÇفق لرí¡ چې حدÏæ (ټاكل شوې سزÇګانې) Ï يوå (Çæحد) حديث پرÇساÓ نشي عملي كېدæÇ ìÇ بې 

 
٩٠

íكو ته  نه ÇÑمنځ   ÁÇجز مرګ   Ï كې   ÊÇÐ پخپل  (áÏلوÑÏ نه عقيدې   Ï) Çيمانۍ 

مشكل  په  محكمې  خو Çفغاني   ¡íÏ íكړ مالتړ  څرګند  څخه  حاكميت  له   äقانو  Ï æÇ حقونو  íبشر له   äقانو هم Ç ÏفغانستاÇ äساسي  څه  كه 

 ÏستناÇ ډېر   åÏما مه)   ١٣٠) پر   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡ìÏ  ÇÏ  ãÇقدÇ æړ  پوښتنې   Ï يو  محكمو  Ïغو   Ï  .íÏ منعكسوæنكي  ژمنو  Ïغو   Ï  åسر

مبصر Çæيي¡  يو  چې  لكه   .íÏ ليږلى ته  بنديخانې   åÑلپا  áمها  ÏږæÇ Ï خلك يې¡   äÇعنو په   Êæقضا حنفي   Ï كله كله   ÓساÇ په Ïې   æÇ íكو

كې¡  برخه  په  جزÇګانو   æÇ جرÇيمو   Ï توګه  جوته  په  چې   ¡åÏ خاموÇلي  (قانوني)  حقوقي   áæډ "يو  Çخيستنه  ګټه   áæډ  ÇÏ څخه  ماÏې  Ïغې  له 

 æÇ پوښتنو  تر   ¡íخوښو نه  يې  خاæندÇنو   ßÇæ Ï چې  ¡åړÇ په  عمل  هر   Ï نژÏې  خلك  توګه  په Ïې   .åÏ سرغړæنه  څخه  Çساساتو   æÇ Çصولو  له 

ماÇæ åÏيي "هېڅ   ٢٧  .åÏ Ýپرخال ماÏې æÑ Ïحيې  مې)   ٢٧) Ï كړنه  ÇÏ 
٩١

"íكېږ  áليږ ته  بنديخانې   æÇ ¡íكېږ شكنجه  الندې ÇÑځي¡  تحقيق 

حكمونو  له   äقانو  Ï  ßهېڅو  .íæ  íشو نافذ  æړÇندې  څخه   ÈتكاÑÇ له   ãجر  Ï چې  مخې  له   äقانو هغه   Ï خو   ¡íكېږ ګنل  نه   ãجر عمل  يو 

مې)   ١٣٠)  Ï  ¡åسر  åسر مخالفت  æړ  توجيه  نه   æÇ  ÊياÒ ډېر   Ï قاضيانو   äفغاÇ  Ï شي".  نه   ìÇتوقيفيد يا   æÇ  ìÇكېد  áنيو  ¡ìÇتعقيبېد پرته 

 (Á Çجز Çحتياطي  (æيرææنكې  حكمونو   Ï  Êæقضا حنفي   Ï تعذير   Ï كوې  هڅه  محكمې   ÇÏ  .íلر  Ïجوæ ÑÏيځ  æÑښانه   åړÇ په  تطبيق   Ï ماÏې 

 .íكړ تطبيق  جزÇګانې  سختې  æړ  پوښتنې   Ï ترڅو   ¡íكړæ مرÇجعه  ته 

مرÇجعه   ¡íÏ ډكې له Çبهامه  چې  ته¡  ماÏې  لومړۍ   äقانو  Á Çجز  Ï áكا  ١٩٧٦  Ï æÇ ېÏما مې)   ١٣٠) äقانو قاضياÇ Ï ¡äساسي  ټاكونكي   Çجز

 Ï  äقانو  ÇÏ" چې   ¡íشو æيل  كې   åÏما لومړۍ  په   .íستعماليږÇ  Ýخال پر   Ñمنظو Çصلي   Ï  ìهغو  Ï كې  Çæقعيت  په  ماÏې   åړÇæÏ Ïغه   .íكو

 Ï مذهب  حنفي   Ï شريعت  Çسالمي   Ï بايد  Ïيتمجرمين   æÇ  Õقصا  ¡Ïæحد  Ï  .íتنظيمو جزÇګانې   æÇ جرمونه   íÏعا كتګوÑۍ]   Ï] تعذير 

چې  Çæيي¡  توګه  Çغيزمنه  په   æÇ  íبيانو  ¡íÏ  áتنظيمو تعذير   Ï چې  موخه¡  خپله   áæډ څرګند  په   äقانو  
٩٢

شي"  ÊÇÒمجا مخې  له  حكمونو 

ماليزيا  په  كمالي¡  هاشم  محمد   Ï åÑلپا تفصيل   Ñنو  Ï ¡مخ  ١٥٢ چاپ¡  ١٣٢٩)¡ æÏيم   /١٩٠٥ كتاÇ ÈلميزäÇ¡ (قاهرÇ :åلمتباÇ åلحسنيه¡  عبدÇلوÇ ÈلشعرÇني¡    ٨٨

مخونه.   ٢٢٠  -٢٠٣  ¡åړÇ په   "(ÇيدÑ)  ÏÇتدÑÇ"  Ï فصل  لسم   ¡٢٠٠٠  ¡Òپبلشر  ÁلمياÇ  :ÑاللمپوÇكو  ¡ÊنكشافاÇ  æÇ مسئلې   :äقانو Çسالمي  كې 

مخ.  ١١٠  ¡ßټو لسم   ¡١٩٨٦/١٤٠٦ ÇÑÇÏلمعاÑفه¡   :Êæبير  ¡ØلمبسوÇ Çلسرخسي¡  محمد  Çلدين  شمس    ٨٩

 äقانو Çسالمي  په  كمالي¡  هاشم  Ïمحمد   ¡åÑلپا تفصيل   Ï  Ïæحد  Ï  ٢٩٣  -٢٩٢  ¡(n.d ÇÑÇÏلقلم¡  مقالې  (كويت:  شريعت"   æ  åعقيد"  ãالسالÇ  ¡Êشلتو  Ïمحمو   ٩٠

په  اليحې  قانوني   Ï æÏæحد  Ï (kelentan) كالنتن  ¡(Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan)  :Á Çجز كې 

 åيو ته  اليحې  قانوني   Ï كالنتن  Ï :Çجز كې   äقانو Çسالمي  مقاله "په  په  لنډيز Òما   Èكتا  ìنوموړ  Ï .(٢٠٠٠ پبلشر¡   ÁلعياÇ  ¡ÑاللمپوÇكو)  ¡ÆÑګوæ هم پوښتنه¡   åيو  åړÇ

 äقانو Èعر Ï .ماليزيا" كې ليدلى شئ  ¡(Punishment in Islamic Law: A Critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia) ¡كتنه íÏنتقاÇ

مخونه.  ٢٣٤  -(١٩٩٨)٢٠٣ مجله  مياشتنې  ÑÏې 

            http://kabulpress.org/my/spip.php?article3390, 30 April  "Êتناقضا  æÇ Çبهامونه  كې   äقانو Çساسي  په   äفغانستاÇ  Ï"  ¡Ñجهانيا  Òæبهر   ٩١

نه   ÁÇجز هېڅ   åړÇ په Ïې   äقانو  :åÏ بيلګه  åيو Çخلي¡   åپنا  æÇ íÏپريږ  Ñكو خپل  سبب  په  تاæتريخوÇلى  محلي   Ï چې ښځې¡  ٢٥). هغه  ماÑچ   Ï áكا  ٢٠١٤ 2009(السرسى 
.íمحكوميږ  Á Çجز بندپر   Ï پربنسټ   ìÏما مې)   ١٣٠)  Ï  åكثرÇ ښځې   áæډ  ÇÏ خو  ټاكلې¡   åÏ

Çæيي¡  ته   Á Çجز  ¡åÑلپا قتل  لكه  جرمونو¡  هغو   Ï  Õقصا  .íÏ  íشو توصيه   æÇ توضيح  كې  حديثو   æÇ  äÂقر په  چې  Çæيي¡  ته  جزÇګانو   æÇ جرمونو  هغو   Ïæ٩٢ حد

حدÇكثر  كې  تعذير  په   äقانو  Á Çجز  Ï  äفغانستاÇ  Ï چې   ¡íمعلوميږ ÇÏسې  شوې.  ټاكل   åÏ نه   ÁÇجز يې  كې  منابعو   æÏيا په  چې   ¡íكيږ æيل  ته  جرمونو  هغو  تعزير   æÇ

مرګ   Ï ته هغه   äقانو  ÁÇجز  Ï چې  ¡ÏÑÇمو هغه  ځينې   ¡íجوتيږ شي¡ ÇÏسې  ته æكتل   Úموضو  åسر ځير  په  كه  خو   .íلر  ÁÇجز مرګ   Ï چې  ¡íÏ íكړ شامل  جرمونه  ÇÏسې 

نهه  ټولې   ÁÇجز مرګ   Ï  åÑلپا قاتلينو   Ï  .ÆÑګوæ  åÏما  (٣٩٥)  åړÇ په   Çجز  Ï مرګ   Ï قتلونو   íقصد  Ï توګه  په  بيلګې   Ï ÇÑځي.  كې   Ñكتا په   Õقصا  Ï  ¡åÏ ټاكلې   ÁÇجز

 åÑښكا  æÇ بنسټ  پر  محركونو  Çساسي   Ï  ¡áæګډ Òهر  æژæنكي   Ï كې  æÇبو  په   åڅا  Ï يا  قتل¡  Çæسطه  په  توكو  Çنفالقى   Ï (لكه   íلر  Ïجوæ كې   åÏما Ïې  په  چې  بېلګې 

جرمونو   Ï ته حاكم  سلسله  پرÇخه  سياست   Ï .íÏ áكو سياست   áæډ يو  تعذير   ¡åسربېر پرÏې   .íكيږ  áشمير كې   Õقصا په   (Ñنو بيرحمۍ æژنه ÇÏ æÇسې  په   æÇ Êæقسا

  ¡ãæبيساæګر  äÇæ جي  په   "äقانو" شكاچت   ÝÒæژ  Ï  åÑلپا Çخيستنى  ګټې  پرÇخې   Ï څخه  سياست  له   Çخو له  حاكمانو   Ï  .íكوÑæ  ÊÑقد  æÇ  ßÇæ æړ   ãپا  Ï جزÇ كې  په 

Çلشرعيه¡  Çلسياسه  خلف¡   ÈلوهاÇعبد"  Ï  áæډ همدې  په   .ÆÑګوæ مخ¡   ٧٥  ¡(١٩٥٥ مطبعه¡   äپوهنتو شيكاګو   Ï)  ¡Úتنو  æÇ يوÇæلى  كې  مدنيت  Ïمسلمانانوپه 

.٣f  ¡(١٩٧١ Çلسلفيه  Çلمكتبه   åقاهر)



فرصتونه  æÇ ستونزې  حقونه:   í۲۰۱۴بشر

25  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

"هېڅ  چې   ¡åÏ شوې  تصديق  ÇÏسې  كې   åÏما مه)   ٢) په   äقانو  ÁÇجز  Ï  åخبر  ÇÏ  .íكوÑæ نه   åÒجاÇ ته  عدÇلت   åړæنا قاضيانو   Ï  ¡ÊياÒ Ïې  تر 

شي  نه   ìÇكېد  ÊÇÒمجا  ßڅو چې "هېڅ   ¡íكو توضيح   åÏما مه)   ٣)  äقانو  ÁÇجز  Ï  "ÓساÇپر حكم   Ï  äقانو  Ï مګر   íكېږ ګنل  نه   ãجر عمل 

 ."íæ  íشو نافذ  مخكې  څخه   ÈتكاÑÇ له   ãجر  Ï چې  سم¡   åسر حكمونو  له   äقانو هغه   Ï مګر 

 Çخو له  محكمو   Ï ÇتحاÏيې  پوهانو   Þحقو  Ï  äفغانستاÇ  Ï  ¡
٩٣
كې Ñæكشاپ   áÇنړيو  åيو په  كې  مياشت  په  مې   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٦  Ï كې  كابل  په 

يوÒÇې  چې   ¡åشو معلومه  Ñæپسې  æكړ.   ÖÇعترÇ سخت  æړÇندې¡  په   æكېد  íبند  Ï ښځو   Ï  ÓساÇ پر  فيصلو  Ïمذهبي  نامه  تر  تعذير   Ï

 íبند  Ñتو په   æتښتيد  Ï څخه   Ñكو له  يې  تنو   ٢٠ څخه  ښځو   íبند  ٨٠ له   (íلر موقعيت  كې   Ñښا په  كابل   Ï (چې  كې   äÇندÒ په  پلچرخي   Ï

په  ښځو   æÏياÏ ټولو  æې.  شوې  محكومې  باندې  بند  پوÑې  كلونو   ١٤ تر  مياشتو   ٦ له  يې  تنو  يوæلسو  څخه¡  ښځو   ٢٠ Ïغو  له   .íæ شوې 

 åÑكو له  كې   äقانو په  چې  ځكه   .ææ ګڼلي عامل   æتښتېد  Ï  ìæÏ Ï åÑكو له  Çمله  له  تاæتريخوÇلى  كوÑنۍ   æÇ  Ñكا  íجبر æÏæ ÑæÒلو¡ æهلو¡ 

 ÓساÇ  æپرېكړ خپلو   Ï  åÏما لومړۍ   äقانو  ÁÇجز  Ï  áكا  ١٩٧٦  Ï  æÇ  åÏما مه)   ١٣٠)  äقانو Çساسي   Ï محكمو  نو   ¡íكېږ ګڼل  نه   ãجر تېښته¡ 

ææيل¡   íمعنو Çحمد  فضل   áمرستيا محكمې  سترې   Ï  æÇ Ñسولي   ÝشرÇ Òæير   Ñæمشا æخت   Ï كاÑپوهانو¡   ææÏ كې  Ñæكشاپ  په  ګاڼه. 

٩٤
.åÏ ړæ تطبيق  Ï كې مدني Çختالفونو  په  يوÒÇې   æÇ íلر نه   åړÇ ìÑپو پېښو  جرمي  په   åÏما مه)   ١٣٠) äقانو كاÇ áساسي   .Ò ٢٠٠٤  Ï چې

په   Êæقضا حنفي  چې  كې¡  برخه  په  نظر  مسلط   Ï ترæÇسه  نه   æÇ مخالفت  په  هغې   Ï نه   æÇ  åړÇ Ïې  په  نه  چې   íمعلوميږ توګه¡   åڅرګند په 

عدÇلت   Ï  ¡íكېږ æړÇنديز  يې  Ïلته  چې  څه¡  هغه   .íلر نه   Ïجوæ يوÇæلى  نظر   Ï  ¡íكو عملي  برخه  په  جزÇګانو   æÇ جرÇيمو   Ï كې  محكمو 

 ¡íÏ پرېكړې  محكمو   Ï  åړÇ Ïې  په   ¡íكېږ ګڼل  æړ  Ïبحث  Ïلته  چې  څه¡  هغه   .åÏ پاملرنه  ته  قانونيت  بنسټ  پر   äقانو ÇÏساسي   æÇ غوښتنه 

 åړÇ ېÏ په  .íړÇغو تامين"  توګه ÏعدÇلت  ښه   åډېر الÑې "په  له  فقه Ç Ïحكامو  حنفي   Ï چې  ¡íلر  Ïتضا  åسر له æÑحيې  ماÏې  مې   ١٣٠  Ï چې

 Ï  äفغانستاÇ  Ï خبرې  خپلې  ډلې   íÑكا"  :ìشو æيل  يې  كې  برخه   åيو په  چې  æشي¡  مرÇجعه  ته   ÑپوÇÑ كنفرÇنس   áكا  .Ò  ٢٠١١  Ï كې  كابل  په 

عملي  په  نه   æÇ  ÏلوÑÏ  äشتو  íæپوها عامه  نه  كې  هغو  په  چې  شو¡  ææيل   æÇ  ¡íكړ پيل   åړÇ په   Èبرياليتو نه   Ï قوÇنينو  Çساسي  پخوÇنيو 

 áندې غفلت كوÇړæ حاكميت په Ï äقانو Ï ÇÏ .
٩٥

"æ íتمركز شو åړÇ نډې پهæ Ï (ينÏ) مذهب Ï لت په مقابل كېæÏ Ï موسسو كې æÇ ټولنو

 .ìÏ  Èبرياليتو نه  حاكميت   Ï  äقانو  Ï كې  ساحو  حساسو  په  ټاكلو   Ï  Á Çجز  Ï  æÇ

كې  قضيو   æځانګړ په  چې   ¡íلر  Ñæبا فقه  حنبلي   æÇ مالكي چې  كې¡   áحا په ÇÏسې  ښيي.   Êæتفا نظريو   Ï åړÇ په  تعذير   Ï هم  ÊبياÏÇ فقهي

فقه  حنفي   .íكوÑæ  åÑمشو موقف   Ïæمحد  Ï  åړÇ په  تعذير   Ï  æÇ  íلر موقف   Õخا فقه  حنفي   ¡íæ  ÁÇجز مرګ   Ï پايله  تعذير   Ï شي   íÇكېد

 ١٠ يوÒÇې  نظر  په  ځېنو   Ï æÇ ¡ېÑ õÏ ٤٠ حدÇ Çكثر  معنا  نه ÏÏ .íæې  سخته   ÁÇجز تر   Õقصا  æÇ æÏæحد  Ï بايد  ÊÑصو هر  په  تعذير  چې  Çæيي¡ 

تابع ÇÏ .íÏسې Çساسي  محدÏæيت   Ï قانونيت  Ï صولوÇ Ï äقانو تعذير Ç Ïساسي  هم  كې   äÇÑæÏ په بندجزÒ .åÏ ÁÇموږ   Ï áæډ  Çهمد  æÇ ېÑ õÏ

مشوÑې   æÇ سال  پرÇخه   (٥٩:٤  ¡åÑسو  Á لنساÇ  Ï (æÇلوالمر¡   åسر مسئولينو  له   æÑچا  Ï ټولنې   Ï  æÇ پوهانو   Ñكا له  يې   åړÇ په  هغه  چې   äقانو

عين  په  فقه  حنفي   
٩٦

 .íÏ ړæ طاعتÇ  Ï  æÇ ګرځي  برخه   åيو Çالمر   ãحكاÇ  Ï  íæ ìشو تصديق   Çخو له  æÏ Ï æÇلت Ñ Ïييس   íæ نيولى  ÊÑصو

 Ï يعنې  تحكم   Ï كې   ÍصطالÇ فقهي  په  چې  څخه¡   æÑال هغو  له  پرÇختيا  صالحيته  بې  جزÇګانو   Ï  æÇ  íلر  ßÑÏ Çصل  په  قانونيت   Ï كې   áحا

 :
٩٧

íكو توضيح   áæډ الندې  په   ¡íكېږ ګڼل  عمل¡  قانوني  غير   Çخو له  صاææÑÏنكو  حكم  

شريعت  چې  عبدå (Ò١٩٤٥.) Çæيي¡   ÑÏلقاÇعبد  áÇليكو  Èكتا مهم  ډېر   Ï äقانو جزÇيي  قانونپوÇ Ï æÇ åسالمي   Ñمشهو  æÇ تلىæ ډېر مصر   Ï

تنظيم   ìÏ نه  كې  متن  په   Çجز  íتعذير چې  شي¡  ææيل  كه   åÏ  åشتباÇ  åيو  ÇÏ  .íكو æضع  محدÏæيتونه   íځانګړ صالحيتونو  پر  قاضيانو   Ï

چې Âيا  لومړæ ÇÏ ìټاكي  بايد  قاضي  پرÇساæ Óټاكي.  تعذير   Ï åړÇæÏ ÁÇجز  ãجر  Ï æÇ ãجر  ¡íلر  ÑختياÇ قاضي چې  يا ÏÇعا æشي¡   æÇ ìشو

په  چې   ¡åسر مرÇجعې  په  ته  ګناهونو   íتعذير يوشمېر   Úموضو بيا  æÑæسته   .íكېږ ګڼل   ãجر  ÓساÇپر متن  صريح   Ï شريعت   Ï عمل  Ïغه 

ژمنې   Ï  ¡áخوړ  æÇ  Ýمصر توكو   æشو منع   Ï كې  ليست  په   .íكېږ  áÏښو  ¡íæ شوې  ټاكل  Ñæته  جزÇګانې  ځانګړې  چې  پرته  Ïې  له  كې  متن 

 æÇ ننوتل  قانوني  غير  ته   Ñكو شخصي  چا   Ï  ¡ÊشوÑ توهين¡   ¡áخوړ  Ïسو  ¡áخوړ قسم  ناحقه  تخلف¡  كې  كولو   åÒÇندÇ  æÇ  äÒæ په   ¡áماتو

مياشته  په  مې   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٦  Ï  Çخو له  ټولنې   Ï  ÝنكشاÇ  Ï  äقانو  áÇنړيو  Ï چې  Ñæكشاپ¡  تخنيكي   åړÇ په  عدÇلت"  جرمي   æÇ جنسيتى   Ï كې   äفغانستاÇ ٩٣ "په 

 http://www.afghangendercafe.org /Uploads/IDLO%20Gender%20Workshop%20Report.pdf, 15-16.كابل¡ææ ìشو جوړ   .١٦  -١٥ كې 

.(٢٤ ٢٠١٤ كاÂ Ï áګست   Ï السرسى ) May 2006

مخونه.  ٢٩٣  -٢٩١  (References to Islam and Women) ¡"جعهÇمر ته   ãسالÇ" ¡كمالي   ٩٤

 The Challenges) ÑÏسونه"¡   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï تجربې  هېوæÏÇنو  Çسالمي   æÑنو  Ï فرصتونه:   æÇ ستونزې  كې  بياكتنه  Çسالمي  "په   ¡ìÏÑلومبا  ßÑكال   ٩٥

٨ مخ.    ¡(and Opportunities of Islamic Review

مخونه.   ٥١١  -٥٠٧¡(Principles of Islamic Jurisprudence) "ÆÑګوæ ÊساساÇ Êæقضا كمالي¡ Ç" Ïسالمي  هاشم  محمد   Ï åÑلپا تفصيل   Ñنو  Ï  ٩٦

 The Right to Life, Security, Privacy)¡حقونه ملكيت   æÇ محرميت  ¡Èخونديتو ژæند¡   Ï كې  ãسالÇ په كمالى¡  هاشم  محمد   Ï åÑلپا تفصيل   Ñنو  Ï  ٩٧

 åÏ برخه  åيو سياست   Ï تعذير ترڅنګ¡  ٩٧. Ï Ïې   -٨٤ برخه)¡   "ÊساساÇ قانونيت  Ï"(٢٠٠٨ ټولنه¡  متنونو  and Ownership in Islam)¡  (كمبريج: Ç Ïسالمي 
قرÂني   (wasatiyyah)سطياæ Ï :كې  ãسالÇ په  áæنډÇ æÇ áÇعتدÇ ¡ìځا هماغه   .ÆÑګوæ åړÇ په سياست   Ï برخه مه   ١١  (N٥٠) مقدمه  åيو  :äقانو شريعت   Ï åÑلپا ÏÏې 

(محدÏæيت)" قيد   æÇ  áÇعتدÇ عدÇلت  (Ï"جرمي   ٢٠  -١٦   ¡(٢٠١٠ موسسه¡  نړيوÇله  څيړنو  Çسالمي  پرمختللو   Ï  ¡ÑاللمپوÇكو) Çصل¡ 



 ¡åÑلپا  Á  Çجز  Ï كې مقابل  په  شي. Ï Ïغو Çعمالو  ګناæ åګڼل  چې   ¡íكوÑæ صالحيت سنت   æÇ نكريمÂقر كې  ټولو  په Ïې   .íÏ شامل جاسوسي 

 Ï ÁÇجز  Ï ãجر  íتعذير  Ï äقاضيا بله æينا¡  په  ټاكې.  پوÑې  بند   æÇ جريمې تر  بيا  نيولى  څخه  ګوÇښنې  تش  له   ¡ÁÇجز شوې   åتاييد  åيو قاضي 

كې Çæقع  مقابل  په  ټاكل)   ÁÇجز  Ï خوښه  (پخپله  Çلتحكيم  سلطه   Ï چې   ¡íلر  (ÑختياÇ ټاكلو   Ï)  ÑالختياÇ سلطه   åخبر په   åعد  Ï  åړÇ په  ټاكلو 

Çلتحكم)  (سلطه  ډæله  æÑæستې   Ï يې   åيو هېڅ   åÑÇÏÇ بله  كومه  نه   æÇ حكومت  نه   æÇ قاضي  نه  كې¡   ìÑتيو Çسالمي  په  كولو  حكومت   Ï  .åÏ

بديل  يو   .íæڅرګند نظريه  غوښتونكې  پرÇختيا  تعذير   Ï چې   ¡íكو توضيح  موقفونه  بديل   åæÏ æÑæسته   åعد  .
٩٨

íلر نه   ßÇæ  åÏæنامحد

پيغمبر   Ï  åÑلپا ÏÏې   æÇ  íكو æړÇندæينه   Çجز  Ï هم  كچې  تر  مرګ   Ï  åÑلپا تعذير   Ï چې   ÇÏ بل   æÇ ټاكي   ÁÇجز Ñæته  مشر  æÏلت   Ï چې   ¡ìÏ  ÇÏ

 åكړæ åسر موÇفقه  باندې  مشر   åيو په   áټو تاسې  چې  ته Çæيي: "كله  مسلمانانو  چې   ¡íنقلو  ÇÑ حديث   ìشو  áپيژند عليه æسلم)  Çهللا  (صلى 

ځانګړې   åيو په  توګه   åÑښكا په  حديث  Ïغه  æژنئ"  æيې  ææېشي-  ټولنه  ستاسې   æÇ  íكړ منشعب  تاسې  چې   ¡íكړæ هڅه   ßڅو يو  بيا   æÇ

شي.  ÎÇپر ته   ÁÇجز مرګ   Ï كې برخه  په  تعذير   Ï ìÇكېد شي  نه  چې   ¡íلر  åړÇ پوÑې  حالت  سياسي   Õخا غټ  ډېر  يو   æÇ ضعېæ

جرمونو   Ï åړÇ په تعذير   Ï åعقيد په  ځكه Òما  بريښي.   åÑغو  áنيو موقف   Ïæمحد يو   åړÇ په تعذير   Ï نظر په   áÇليكو  Ï ليكنې عبدÏÏ æÇ åې   Ï

 .íلر æنه  تطابق   ¡íÏ  íكړ جوړ   äفغانستاÇ چې   ¡åسر Çصولو  قانوني  هغو  له  به  نظر   Ïæنامحد  Õخال يو   åړÇ په  جزÇګانو   æÇ

 áæÑÏæ بايد ¡íپه محكمو كې پرې كېږ äفغانستاÇ Ï لكه چې ¡áتكيه كو ÎÇپر åمرæÏ åÏچې پر (١٣٠ مه) ما ¡íنديز كېږÇړæ ¡ې توګهÏ په

æړÇنديز  يې  موږ  چې  الÑې¡  له  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï  æÇ  íكړ ته  ÇÑمنځ  نوښت  æړ  Çړتيا   Ï  åړÇ Ïې  په  بايد   (SC) محكمه   åستر  æÇ شي 

شي.  تطبيق  كې   ææÇعوÏ مدني  په  يوÒÇې   åÏما  (١٣٠) چې  شي¡  معرفي  تعديل  ÇÏسې  بايد   ¡æكو

په   .١٤٩  -١٣٨ جلد¡   áæÇ  ¡(١٤١٥  /١٩٩٤ Çلرساله¡  موسسه   :Êæبير) چاپ¡   ã ÇلوÇضح١٣   äلقانوÇبا مقاÑنين  Çالسالمي   ÍلجناÇ Çلتشريح   ¡åÏعو  ÑÏلقاÇعبد"   ٩٨

 The Limits of Power in an Islamic State,” Islamic) ¡سالمي څيړنېÇ ¡"Ïæحد ÊÑقد Ï لت كېæÏ سالميÇ محمد هاشم كمالي¡ "په يو Ï كې áعين حا

.٣٣٥  ¡(١٩٨٩) ٤  :٢٨  ¡(Studies



حقايق  æÇ هيلې  حقونه:  ښځو   Ï۲۰۱۴

27  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

Ï ښځو حقونه: هيلې æÇ حقايق. ٨

مهم   åÑلپا تضمين   Ï  äæګډ  ÎÇپر  Ï ښځو   Ï كې  ژæندÇنه  عامه  په   æÇ  íكو مالتړ  حقونو   íæمسا  Ï ښځو   Ï  äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï

 Ï ې هم شته¡ چېÏسې ماÇÏ ¡íښځو موقف په مستقيمه توګه تعريفو Ï ې شته¡ چېÏسې ماÇÏ كې äساسي قانوÇ په .íكو åترسر ÊماÇقدÇ

 äفغانستاÇ Ï" چې ¡íعالنوÇ áæپه څرګند ډ åÏكې¡ (٢٢ مه) ما ÏÑمو íپه لومړ .íحقونو مالتړ كو Ï ښځو Ï خو ¡íÏ íبې پر åړÇ جنسيت په

په   äقانو  Ï ينهÑنا  æÇ ښځې  ÚتباÇ äفغانستاÇ Ï" :چې  ¡åÏ شوې كې Çضافه   åÏما  åÏيا په   ".ìÏ منع  ÒمتياÇ æÇ تبعيض  ÒÇÑ هر ترمنځ  Ç Ïتباعو 

æړÇندې مساíæ حقوæ æÇ Þجايب لرÏ ".í ياæÏنې æړ åÏ¡ چې Ï "ښځې æÇ ناÑينه" ÇصطالÇ Ï Íساسي قانوä په مسوåÏ كې چې لويې جرګې 

 .
٩٩
شو كې æمنل   ìپا په   æÇ شو خوæ ÇړÇنديز  له   æÒستاÇ Ï ښځو  Ï پخپله  ãمفهو پوÑتنى  خو   ¡åÏلوÑÏ نه  Ïجوæ ¡åæ شوې ته æړÇندې 

ته Ç" Ïنتخاباتو   íګړæ هر چې  كې   åÏما مې)   ٣٣) په   ¡ìلومړ  :åÏ شوې  Íمطر څخه   æÑال  ææÏ له  åلږ تر  لږ   äæګډ ښځو   Ï كې  ژæند  عامه  په 

نيولې  كې   ãپا په  څوكۍ  كمې   åÑلپا ښځو   Ï ته   äلماÑپا مجلسه   åæÏ  äفغانستاÇ  Ï  äقانو Çساسي  æÏيم¡   ."íكوÑæ حق   æكېد  ÈنتخاÇ  æÇ

 ٦٨ كې  څوكيو   ٢٤٩ په  يې   åشمېر ټوله  چې   ¡íشو  íځانګړ څوكۍ   åæÏ  åلږ تر  لږ   åÑلپا ښځو   Ï څخه  æاليت  هر  له  كې  جرګه  æلسي  په   .íÏ

ماÏې)¿   ٨٤  -٨٣) íæ ښځې يې  به   íÒستاÇ برخې پر ÑÏېيمې   åيو چې   ¡ìشو هم æيل   åړÇ په جرګه  مشرÇنو   Ï توګه همدې  په   .íكېږ څوكۍ 

 äÏكر ÊيدÇ ãهنگا ÑÏ .ستÇ غلط ãسو æÏ æ ستÇ åشد åÏÇÏ ÕختصاÇ äناÒ ìÇ١٧ چوكى بر  äقانو ÓساÇنو جرگه برÇمشر ÑÏ بنظر مترجم)

كې  تصويب   æÇ بياكتنه  تسويد¡  پړææÇنو¡   åړÇæ ÑÏې  په  تدæين   Ï  äقانو Çساسي   Ï ښځو  شو¡  ææيل  چې  لكه   (Ïشو توجه   Úموضو Çين  به 

 .
١٠٠

.íæ مشخصه  æÇ پياæړې  بايد  ژبه   äقانو Çساسي   Ï څخه حقونو  له  ښځو   Ï چې   ¡áشو بريالي  پر Ïې   ìæÏ æÇ ÏلوÑÏ äæګد

په   æÇ كوÑنۍ   Ï" چې   ¡íړÇغو څخه  æÏلت  له   æÇ  íعالنوÇ توګه  په  Ñكن  Çساسي   åيو  Ï ټولنې   Ï كوÑنۍ   åÏما مه)   ٤٥) كې¡   áحا عين  په 

 Ï  åسر Çحكامو  له  سپيڅلي Ïين   Ï  ãسالÇ  Ï æÇ نېÒæÑ Ï ماشومانو  Ï تامين¡   Ï جسمي æÑ æÇحي æÑغتيا   Ï  ãماشو  æÇ  Ñمو  Ï توګه  ځانګړې 

æنيسي. تدبيرæنه"   ãÒال  åÑلپا  æړæ منځه  له   Ï Ñسومو   æمغاير

 íبشر  æÇ كرÇمت   Ï  äنساÇ  Ï څخه  æÏلت  له  يې  لومړۍ  چې   ¡åÏ  åÏما مه)   ٧)  æÇ مه)   ٦)  ¡íÏ نه  ځانګړې   åÑلپا جنسيت   Ï چې  ماÏې¡  هغه 

 .íكو غوښتنه  Ñعايت   Ï Çعالميې  نړيوÇلې   Ï حقونو   íبشر  Ï  æÇ تړæنونو  نړيوÇلو   Ï څخه  æÏلت  له  يې  æÏيمه   æÇ ساتل¡  حقونو 

په æÏيم فصل كې ډېرې ماÏې Ç" Ïتباعو Çساسي حقوæ æÇ Þجايب" تر عنوäÇ الندې په غيرمستقم ډÏ áæ جنسيت په ÇړæÇ  íÏ å په Ïې توګه 

كرÇمت  ماÏÇÒÂ Ï) åÏۍ Ç æÇنساني  مه   ٢٤ حق)¡  ژæند   Ï) åÏما مه   ٢٣ په  توګه  په  بيلګې   Ï چې تضمينونه¡  هغه   .íÏ íمالتړ حقونو   Ï ښځو  Ï

څخه æساتي. له Òيانمنوæنكو ÏæÏيزÇæÑ æجونو  ښځې  شي  كولى   ¡íÏ Ïموجو كې   (Èخونديتو څخه  تعذيب  (له   åÏما مه   ٢٩  æÇ حق) 

 åړÇ په مسلكي æنډې   æÇ سياسي  Ï ìهغو  Ï æÇ حق يې ÇÑ Ïيې Ñæكولو  ته  ښځو  چې  پرتله  په   äقانو كاÇ Ï áساسي   .Ò ١٩٦٤  Ï ÊماÇقدÇ غهÏ

 Ï Çخو له   äæتړ بن   Ï چې   ¡íشاملېږ ته  هغو æړÇنديزæنو  ټولو   äقانو Çساسي   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï  .íÏ سمونونه پاæ ãړ   Ï  ¡ææ منلي  ÊصالحاÇ

 åÑÇÏÇ نتقاليÇ په شوÏ .æ íغه æړÇنديزæنه  په Çړæ åړÇندې  هغوÏ ìبرخه Çخيستنې   Ï كې ډګرæنو  سياسي  په   æÇ Çكېد ښه   Ï ضعيتæ Ï ښځو

 :íÏ áæډ بل  خو Çæقعيتونه   ¡áشو  áنيوæ كې  ãپا په  كې   äقانو په Çساسي   áكا  .Ò ٢٠٠٤  Ï æÇ

 (ãمحر) خپلوÇنو  نژÏې  له   ÓساÇپر شريعت   Ï" چې  æكړ¡   äعالÇ ته  ښځو  كې   íÑجنو په   áكا  .Ò  ٢٠١٢  Ï  
١٠١

ÇÑشو  ææعلما  Ï  äفغانستاÇ  Ï

 ¡ÑÇÒبا ځايونو¡  په   æكړ  åÏÒ  Ï  ¡ ناستو   æÇ  æغونډ عمومي  "په  بايد  ښځې  چې  æكړ¡   Ñټينګا  ìهغو  ."íكړæ  åډډ څخه  سفر  له  پرته  څخه 

په  Çصولو   Ï  ãسالÇ  Ï  (ÊجاæÒ  Ïتعد) بايد  ښځې   æÇ æساتي¡"   äځا څخه   ØختالÇ له   ææ ناÑينه   Ï كې  برخو   æÑنو په  ژæندÇنه   Ï  æÇ  æÑÇÏÇ

Ïغه   ÇÑشو  Ï  ææعلما  Ï فعالينو  ښځو   Ï Çتمه)  ماÑچ   Ï  áكا  .Ò  ٢٠١٢  Ï) مناسبت  په  Ñæځې  نړيوÇلې   Ï ښځو   Ï  .
١٠٢
æپيژني Ñسميت  په  توګه 

مخ.   ٣٠٠  ¡ .ÆÑګوæ¡(References to Islam and Women) ¡ "ÊجعاÇمر ته   ãسالÇ" كمالي  Ï åÑلپا تفصيل   Ï  ٩٩

مخ.   ٦٧٣   ¡(The Separation of Powers) ¡"تفكيك  ææÇقو  Ï"¡ì١٠٠ هاشمز

كې  مياشت  په  چې   ¡íلر  ÇÑشو  ìمركز  åكسيز  ١٥٠  åيو  ºíلر موقعيت  كې  ماÑكيت   ìلو يو  په  نژÏې  ته   Ñښا كابل  چې   ¡ÇÑشو  ìسرتاسر  ææعلما  Ï  äفغانستاÇ  Ï ١٠١

 ÏÇهيوÏ چې    ¡åشو پرÇخه  ته  æاليتونو   ٣٤ ټولو  كې  كلونو   ææÏ په   æÇ  ¡åشو  åجوړ مالتړ  په  حكومت   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠٢ پر  چې   ¡åÏ ټولنه  مدني   åيو  ÇÏ  .íكو  åغونډ ځل  يو 

 Ï  .íÏ شامل  پكې   äماليا  æÇ  äعالما تنه   (٨٠)  ìÏنژ څخه  æاليت  هر  له  چې   ¡íلر  íغړ  ٣٠٠٠  ÇÑشو Ïغه  بنسټ¡  پر  ÇÑپوæÑنو   Ï  .åÏ  åÑÇÏÇ Ïيني  (Ñسمى)  لويه  ټولو  تر 

 íÏجها  Ï كلونو   .Ò  ١٩٨٠  Ï برخه  لويه   æغړ  Ï  ÇÑشو Ïې   Ï  .íلر يې   Èغړيتو هم   äعالما شيعه   Çخوæشا په  سلنې   ٢٥  Ï خو   ¡íÏ  äسنيا توګه   åعمد په   íغړ  ÇÑشو Ïې 

 Ï  .íÏ هم  ښوæنكي   æÇ كاÑكوæنكى  حكومت   Ï  ¡äماماÇ كې  جوماتو   íÑښا په  لكه  موقفونه   Ñنو يې  Ïير   æÇ  íكوÑæ  åÇتنخو حكومت  ته  ټولو   .íÏ  íغړ تنظيمونو 

 Ï  áكا  ٢٠١٢  Ï  .ÆÑګوæ شى¿"   ìكوال  Ñكا  ÇÏ  ìæÏ Âيا  æلى  Çخيستونكى-   Ôمعا  åÑلپا  Èجذ  Ï Ðهنيت  عامه   Ï  :ÇÑشو  ææعلما  Ï" ليكنه   äعثما  äبرها  Ï  åÑلپا تفصيل 

 http://www.afghanistan-analysts.org/the-ulama-council-paid-to-win-public-minds-but-do-they/, 5 November 2012 پنځمه   نومبر 

.(٢٠  ìÑæفبر  Ï áكا  ٢٠١٤  Ï السرسى)

-äعلما-ناقض-قانو-ìÇÑعالميه-شوÇ/http://www.dw.de كې   ãÇګرæپر  íÑÏ په  æيلى  æÏيچه   Ï  ¡ÑپوÇÑ فرهمند   ÝÑعا  æÇ  ¡ÑستاÇيرæ Ñحيم¡   áسوÑ  Ï ١٠٢

نقض   äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï Çعالميه   ÇÑشو  Ï  ææعلما  Ï  .(٢٠  ìÑæفبر  Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï (السرسى   a-15794920, 8 March 2012, 2/äفغانستاÇ-ساسىÇ

ìÏ. (٢  مخ). 
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 ÏنتقاÇ تر   ¡åكړ  äعالÇ كې  كنفرÇنس  مطبوعاتي   åيو په  يې   Çپخو Ñæځې   åæÏ چې  مالتړ¡  Ñئيس   Ñجمهو  Ï څخه  پرېكړې  Ïغې  له   æÇ  åپرېكړ

Ïغه  لرí¿"ځكه  معنا  څه  لمانځل  Ñæځې   Ï ښځو   Ï كې   ÊÑصو Ïې  چې"په   ¡íكېږ æيل  خولې  له   Êبيا سلما   Ï æنيوله.  الندې  نيوكې   æÇ

 ìځا يو  ښځې   æÇ ينهÑنا  ÓæÇ ÓæÇ" :چې  íÏ يليæ äيو ميرمن   .åÏ åپرېكړ ډكه  تبعيضه  له  توګه   åÑښكا په   æÇ ضد  äقانو پرېكړÇ Ï åساسي 

چې Ïغې   ¡åÏ نه  ÇÏ معنا  Âيا Ï Ïې  نو   ¡íكو مالتړ  څخه  پرېكړې  له   ÇÑشو  ææعلما  Ï حكومت  چيرې  كه   .íكو  Ñكا كې   (æÑÇÏÇ) په Ïفترæنو 

 Ñæبا  åÒ" æÇ  ¡åÏ áمعمو غير  كې  هېوæÏÇنو  ټولو  په  سيمې   Ï  åخبر  ÇÏ چې  كړې¡  هغې Òياته  شي¿"  الړې  ته  كوæÑنو  خپلو  بايد  ښځې  ټولې 

١٠٣
 "åÏ پرته  åنګيزÇ سياسي  يو  ترشا  خبرې  چې ÏÏې   ¡ãلر

په   ¡åÏ شوې   áنيو الندې  بحث  تر  ÑÇæې  څو  ÇÑهيسې   æكېد توشيح  له   äقانو Çساسي   íنو  Ï  Úموضو  ÇÏ چې  Çæيي¡  كوهستانۍ   åÏمسعو

بهر  له Çمله  موقف  خپل Ñسمي   Ï åكثرÇ ìهغو  æÇ ¡غليÇÑ ته  äلماÑپا  åشمېر لويه  ښځو   Ï چې ټولټاكنو æÑæسته¡  له   áكا  .Ò ٢٠٠٥  Ï بيا  åتېر

 åخبر  ÇÏ چې هغې æليكل¡   .åÏ ستېæÇÑ الندې پوښتنې  تر  صدÇقت Ç Ï æÇعالميې æخت   ÇÑشو  Ï ææعلما  Ï كوهستانۍ  .áÏلوÑÏ نهæسفر ته 

 Ï ترمنځ شي ÏخپلوÇنو   ìÇكېد  æÇ ÏلوÑÏ نه  ÔÒسا يې   åسر شرÇيطو  متدæÇلو  له  ټولنې   Ï خو  ¡åæ نه ضد  پر  ÇسالÏ Ï ãين   Ï توګه  åÑښكا په 

په  موږ  چې  توګه "غوÇړÇææ ãيم¡  په  ښځې  يوې    Ï ېÑæخا مسلمانې Ï Ï æÇې  يوې   Ï چې كوهستانۍ Çæيي¡  شي.  سبب  كوÑنيو Çختالفونو 

١٠٤
 ":ãكړ يې  طرحه  بايد  چې   ¡ãلر پوښتنې  ځېنې   åÒ æÇ æكو ژæند  كې  پيړۍ  مه   ٢١

كې •  سر  په  تګالÑې   Ï حكومت  Ï چې  åړÇ په پيل   Ï توÇكرÇمذ  Ï åسر طالبانو  له  چې   ¡åشو  åترسر كې  په ÇÏسې æخت   åپرېكړ æلى Ïغه 

كېږې¿ خبرې   ¡íلر  ÑÇقر

 •¿åشو موضوæ ¡åæ Úنه  خبرÑæ Ï åځې   ÇÏ چې  كله   ¡Çپخو كلونه   åپرېكړ æلى Ïغه 

السونو¿•  بهرنيو  كه  حكومت   ¡åæ ځنډæلې   åپرېكړ Ïغه  چا 

 ìپرځا Ïين   Ï شا  تر   æخبر Ïې   Ï چې   íمعلوميږ ÇÏسې   ¡íæ كې  لټه  په   ÈÇځو  Ï پوښتنو  Ïې   Ï  ßڅو كه  چې   ¡åÏ كړې  Òياته  كوهستانۍ 

شي.  áستعماÇ توګه  په  æسيلې  سياسي  Ïيوې  كې   æترÇ  æخبر په   åسر طالبانو  له   åپرېكړ Ïغه  شي   ìÇكېد  .íلر  ìځا سياست 

پېښو   æÇ  åجګړ په  ژæند  خپل  يې  ناÑينه  يا   ¡íلر نه   íغړ ناÑينه  چې   ¡åÏ ډكه   æستونز له   åÑلپا كوÑنيو  هغو   Ï كې   áحا عين  په   åپرېكړ Ïغه 

كومه  له   ãمحر ناÑينه  به  ډáæ ښځې  غاړÇæ åخلي. Ïغه  پر  كوÑنۍ مسئوليت   Ï چې  ¡íÏ ړېÇ كې ښځې په نتيجه   æÇ ¡íÏ ìكړÑæ السه له  كې 

 ¡íلرæ  åندÏ Ñسمي  هم  هغه  چې   ¡íلرæ هم   åميړ  æÇ  ¡íكو سفر   ÓساÇ پر  Ïندې   Ï چې  ښځه¡  هغه   ¡Æكړ  Öفر ÇÏسې  ترڅنګ  Ïې   Ï  ¿íكړ

كه   æÇ  ¡íكړæ سفر   ìځا يو   åسر مېرمنې  خپلې  له  چې  كولى¡  شي  نه  Çمله  له  ستونزې   íÏقتصاÇ كوÑنۍ   Ï يا  Çخيستى¡  شي  نه  Ñخصتي 

بايد æشي¿  څه  نو   ¡íكېږ ګڼل   Ñبا  ìلو  åÑلپا بوÏيجې   Ï Çخلي¡ æÏ Ïلت   åغاړ پر  لګښت æÏلت  يې  چيرې 

æÇسنيو  له  كې   áحا عين  په  ليك   åپرېكړ Ïغه   .íÏ  íشو  áÏپريښو ځوÇبه  بې   Çخو له   ÇÑشو  ææعلما  Ï چې   ¡íÏ پوښتنې  مهمې   ìډېر  ÇÏ

ته¡   Çفتو  ìæلقرضاÇ يوسف  عالم  æتلي   æÇ  Ñمشهو ډېر   Ï توګه  په  بيلګې   Ï  .íلر نه  Çæلي  Ñæته  هم   åسر فتوÇګانو   æندæړÇ  æÇ نظريو  علمي 

ممانعت   Ï سفر   Ï ښځو   Ï مخې¡  له  فقه   Ï چې   ¡íكو توضيح   íæلقرضاÇ  .ÆÑګوæ ګڼي¡   ÇæÑ سفر  ښځو   Ï كې  Çلوتكه  په  پرته   ãمحر له  چې 

ÇحاÏيثو   æندæړÇ  Ï هغه   .åÏ شوې  تامينه  موخه  كې Ïغه  سفرæنو  په æÇسنيو  الÑې  له   Çهو  Ï چې   ¡ìÏ Èخونديتو  íمعنو  æÇ جسمي  ښځو   Ï

شرÇيطو   æمعاصر له  چې  Ñسيدلې¡  ته  پايلې  ÇÏسې   æÇ  ¡ìÏ  ìكړ  ìړæپيا نظر  خپل   ÓساÇ په  تحليل   Ï حديثونو)  تړلو  پوÑې   Úموضو (په 

چې Çæيي:  ¡åÏ كړې  åÑÏصا  Çفتو  åيو  åړÇ ېÏ په هم   ÁالنشاÇÑÇÏ مصر  Ï .
١٠٥

íلګو  ÎړÇ توګه ښه  په   åسر

بيرته   æÇ  ìستوګنځاÇ  æÇ سفر  خپل   Ï چې   ¡Øشر Ïې  په   ¡íكړæ سفر  پرته   ãمحر له  چې  شته¡   åÒجاÇ  åÑلپا ښځې  يوې   Ï

په  Òموږ   ...íكړ æنه  مزÇحمت  Ïين   Ï Ïې   Ï  æÇ Ïې   Ï پخپله   ßڅو چې   ÇÏ  æÇ  íæ ډÇډمنه   åړÇ په   Èخونديتو  Ï  æګرځيدÇÑ

ګوæÑÏنو¡  بندæÑنو¡   ¡æÑال عمومي  طريقو¡   íخوند  Ï سفر   Ï يوÒÇې   íلر  åÒجاÇ ښځې  چې   ¡åÏ ÇÏسې   Çفتو كې  æخت 

Ïې  له   æÇ  ÖÇعترÇ  ãكو له  كې  شريعت  په  سفرæنه   áæډ Ïغه   .íكړæ سفر  الÑې  له   ÊÑنسپوÇتر عامه   æÇ ډګرæنو  هوÇيي 

١٠٦
 .íكېږ ګڼل   ÇæÑ ¡íæ åسر ÇجاÒې  په  يا  سپاÑښتي   ¡íجبر سفر  چې  پرته¡ 

مخ.    ٤  ¡ìځا ١٠٣ هماغه 

http://www.¿ييÇæ  ¡åÏ هڅه  كومه   ¡åÏ شوې   åÑÏصا  åړÇ په  ښځو  لرæنكو  نه   ãمحر  Ï چې   ¡åپرېكړ  ÇÑشو  Ï  ææعلما  Ï"¡كوهستانۍ  åÏ١٠٤ مسعو

٢٠١٤ كاÏ á ماÑچ٣).   Ï السرسى) kabuljournal.com/index.php/social/56-2012-03-29-10-19-14, 30 May 2011

www.alsiraj.net/English/misc/women/html/ په   (Can a Women Travel Alone in Islam)   Çفتو  ìæلقرضاÇ  Ï  åÑلپا تفصيل   Ï ١٠٥

 æÇ ځاÑنې   Ï كې  شريعت  په  ټولنه:   æÇ  äكمالى¡"قانو هاشم  محمد   Ï كې   áحا عين  په   .ÆÑګوæ.(٣ ماÑچ   Ï  á٢٠١٤كا  Ï (السرسى   page25.html, 30 May 2011
 Law and Society: The Interplay of Revelation and Reason in the Shariah,” in The Oxford History of) Çغيزې"¡  متقابلې  Ïليل 

 .Õ مه  ١٨  ¡١٩٩٩ مطبعه¡   äپوهنتو  Ï  ÏÑكسفوÇ  Ï ¡يخÑتا  ÏÑكسفوÇ  Ï åړÇ په   ãسالÇ  Ï ¡سپوسيتوÇ  .áÇ  äجا  ¡(Islam

       http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?IDhttp://www.dar-alifta.org/ViewFatwa. ¡Çفتو  åشمير  ٣٦٨٤  ١٠٦



حقايق  æÇ هيلې  حقونه:  ښځو   Ï۲۰۱۴

29  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

چې   ¡íكو تحليل æړÇندې  قرÂني  يو Çغيزمن   åړÇ په ښځو   Ï ¡(.Ò٢٠١٠) هللاÇ فضل سيد  عالم   Ñمشهو  æÇ تلىæ ډېر مذهب  شيعه   Ï كې  äلبنا په 

هغې  پر  æځى¡   åÑكو له   åÑلپا  Ñكا فرهنګي   æÇ سياسي  ټولنيز¡  يو   Ï ښځه   åيو كله  هر  چې   ¡åÏ ÇÏسې  æلې   ÇÏ  :íپيلېږ  åسر پوښتنې  يوې  په 

ناÑينه   Ï خو شي¡  ساتلى   äځا نه   æÇ íلر  ÞخالÇ نه چې   ¡åÏ äنساÇ سېÇÏ يو هغه  به Çæيي¡  ته  چې   ¡íكېږ  áلګو بڼه  په ÇÏسې   Ñتو  ÝÇنحرÇ Ï

 ¿íلر نه   Ïجوæ äمكاÇ ÝÇنحرÇ Ï åÑلپا  ææ ينهÑنا  Ï ياÂ  !íلر نه   Ïجوæ Ñتصو بيا ÇÏسې   åړÇ په  ææ

ÇÏسې  ال  خو  æخت  ځېنې  چې   ¡íكېږ كتل  سترګه  په  æÏæÏنه   æړÒ  Ï ته  مسايلو  هم  الترæÇسه   :íكوÑæ توضيح  ÇÏسې  æړÇندې   áÇليكو Ïغه 

قرÇنكريم  چې   ¡æپوهيږ موږ   .
١٠٧

íæ  åÑلپا شرÇيطو   æځانګړ  Ï كې   ÓساÇ په  چې   ¡íكېږ مرÇجعه  ته  معلوماتو  متنى   æÇ تفسيرæنو  كتابي 

 Ï  ÒÇÑ  Çهمد  ¡íكو ياæÏنه  څخه  كړنو  ښو  له  ښځو   æÇ  ææ ناÑينه   Ï قرÂنكريم  چې   ¡æپوهيږ كې   áحا عين  په  موږ   ºټاكي معياæÑنه  معتبر 

څرنګه¡  لكه   ¡íكو خبرې   åپلو له   Êعبر  Ï åړÇ په ښځو   Ï شريف  äÂقر  .íكو خبرې  كې  موقف  عين  په   åړÇ په  æړÇæÏ Ï æÇتړ په  ناæړÇ æعمالو 

ياæÏنه  څخه   ÝæلمعرÇبا Çمر  له  كريم   äÂقر چې  كله  توګه   ìهمد په   .íكو خبرې   ÎړÇ منفي  له  هم   æÇ مثبت  له  هم   ¡åړÇ په   ææ ناÑينه   Ï چې 

څرګندې  نيمګړتياæې   äنساÇ  Ï ترڅو   ¡íكو خبرې  څخه  Çلمنكر  عن  نهى  له  چې  æخت  هغه   æÇ  íكړ لوړ   Ñمعيا كړنو   Ï بشر   Ï ترڅو   ¡íكو

خبرې  توګه  په   (ÁلياæÇ) صيæ Ï بل يو   Ï åړÇ په  ښځو   æÇ ææ ينهÑنا  Ï نكريمÂقر چې  كله   áæډ  ìهمد په   .íكو نه   Þفر ترمنځ  جنسيت   Ï ¡íكړ

.ìÏ نه قايل  ته  توپير   ÒÇÑ هېڅ  ترمنځ   ìهغو  Ï  ¡íكو

غلطې ÇستفاìÏ مخنيوæ ìكړÇ .æلبته   Ï ترې  æÇ خلوÇæ ګټه توګه  په   ÏښوÑال  Óمقد  åيو  Ï څخه كريم   äÂقر له  چې   ¡åÏ åندÏ موږÒ ÇÏ نو  ÓæÇ

 æهر بايد  موږ  æكړې.  مبالغه   æÇ  ÞÇغرÇ يې   åړÇ په  موخې   Ï يا   æÇ  íلرæ  ßÑÏ غلط  څخه   "Èكتا  Óمقد" له  خلك  ځېنې  چې   ¡åÏ ممكنه   ÇÏ

په  حقيقت  خپل Çسالمي   Ï كې  áحا عين  په   æÇ æكړæ مقابله په æړÇندې  ګټه Çخيستونكو   åړæنا  Ï چې  ¡æلرæ تياÑæړÒ ÇÏ" ¡áحا هر  په   ¡æمر

 ÏÑ äشيا ساتو Ò æÇيانمن  ګټوæ ìÏ Ñيې  چې  څه  هر  بايد  موږ   ...æكړ نه  ګډې   åسر كړنې  ګټوÑې Ò æÇيانمنوæنكې  چې   ¡æلرæ پوهه ÇړÇÏ åسې 

 äÂقر چې  يو¡   äÇæÑ  åÑال په  Çلجهاليه)  (Çلمنطق  منطق  جهالت   Ï موږ  نو  شو¡  نه  بريالى   Ñكا Ïې  په  موږ  كه   ¡íكوÑæ ÇÏÇمه  Çهللا  فضل   ."æكړ

تعقيب  قدمونه   ìهغو  Ï يقينا  به  موږ   æÇ تللې   åÑال ځانګړې   åيو په   ÏÇجدÇ Òموږ  چې  æينو¡  "موږ   :ìÏ غندلى  يې  توګه  Çæضحه  په  كريم 

.
١٠٨

(٢٣  :٤٣  ¡ÝæلزخرÇ äÂقر) æكړ

 ÑنكاÇ  äبدلو قوÇنينو   Ï  åسر  äبدلو له  æخت   Ï" Çæيي  چې   ¡íكړæ مرÇجعه  ته  مقولو  قانوني  فقه   Ï  ßڅو يو  شي¡   ìÇكېد  ¡åسربېر پرÏې 

څخه   ÏجتهاÇ پخوÇني   æÇ كړنو   æيزÏæÏ له  چې   ¡åÏ تړلې   åسر  æعدÇقو له  فقه   Ï بيا   åتير په  مقوله  كې   ìځا Ïې  په   
١٠٩

 "åÏ  åخبر منونكې  نه 

پر   æÇ  íكړæ تغيير  هم  قوÇعد  Çړæند  بايد  ÇÑځي¡   äبدلو كې   ææړتياÇ په  æخت   Ï  æÇ شرÇيطو¡   æÇ  ÏæÏ په  ټولنې   Ï چې  كله  Çخلي.  سرچينه 

يې  سپاÑښتنى  ÇÏسې   æÇ لرې  شرÇيطو  æÇسنيو  له  ټولنې   Ï ليك   åپرېكړ  ÇÑشو  Ï  ææعلما  Ï  .
١١٠
شي ته  ÇÑمنځ  بديلونه  مناسب   Ñنو يې   ìځا

جنسي   Ï كې  كريم   äÇقر په  چې   ¡åÏ æړ  ياæÏنې   Ï شو¡  ÇÏخل  ته  تفصيل   æړÇغوæ چې  پرته¡  Ïې  له   .íكو ته  ÇÑمنځ  ستونزې  چې   ¡íÏ كړې 

حيا   Ï كې  ځايونو  عامه  په  لكه  الÑښوæنې  عمومي  يوÒÇې  ته  ښځو   æÇ  ææ ينهÑنا  åړÇ په Ïې   æÇ  íلر نه   Ïجوæ حكم  åÑښكا  ãكو  åړÇ په  توپير 

شته¡  شوÇهد   ÑنكاÇ غيرقابل  ÇÏسې  كې  سنت  په   (٣٠-٣١  :٢٤  ¡ÑلنوÇ)  íÏ  Ïموجو  ¡áكو  åډډ څخه  كتلو  ځير  ځير¡  له  ته  بل  يو   æÇ ساتل 

كې  حكومت  په  چې  لرله¡   åÒجاÇ  ìهغو  æÇ  åæ برخه  لويه  ژæندÇنه  عامه   Ï كې  æخت  په  سلم)   æ عليه  Çهللا  (صلى  پيغمبر   Êحضر  Ï ښځې  چې 

 (Ýعر) ÏæÏ عمومي كې  موضوعاتو  په ÇÏسې   ÊبياÏÇ فقهي  ¡åسربېر پر Ïې   .íæ نېÇندæخا  æندÏ Ï كې عامه Ïفترæنو  په   æÇ íلرæ äæګډ

 .
١١١

íÑګو سترګه  ÑÏنه  په  ته  شرÇيطو  ټولنې   Ï  æÇ

Çړخونو   æځانګړ  Ï فقه   Ï جوړæنې¡   äقانو  åړÇ په   ÍصالÇ  Ï  äقانو كوÑنۍ   Ï  æÇ نوښتونو  قضايي  پوهې¡  پيړۍ  شلمې   Ï پرÏې¡   åسربېر

 ¡ÊجاæÒ  Ïتعد  Ï  ¡åشوæ ياæÏنه  ترې  مخكې  چې  لكه  كې¡  Çصالحاتو  Ïغو  په   .íÏ  íكړ ته  ÇÑمنځ   ÊصالحاÇ كې  موضوعاتو   ÒÇÑ  ÒÇÑ په 

برÇبرÇæلى  ښځو   Ï æړÇندې  په   äقانو  Ï  æÇ  ¡Èتو æصي   ¡Èخونديتو ګوماÑنې¡  كې   åÑÇÏÇ قضايي  په  æړتيا¡  Ñæكولو   ÊÏشها  Ï  ¡Þطال

موضوعاتو  قانوÇ äصالحاتي ÇجزÏ Ï ÁÇغو  مدني   Ï áكا  .Ò ١٩٧٦  Ï æÇ åÏ پاتې شاته   åړÇ ېÏ په  äفغانستاÇ åسر خوÇشينۍ  په   
١١٢

 .íÏ شامل

 .íÏ پاتې Çهميته  بې   æÇ تفاæته  بې  توګه   åÑپو په   åړÇ په 

.(٢٠  ìÑæفبر Ï ٢٠١٤  Ï السرسى) aspx?ID=3684&LangID=1, 30 May 2011

.٢٣٠  ¡(٢٠٠١ ÇÑÇÏلملك   Êæبير)  ¡íÏلمسعوÇ شفيق   ¡ÊلحياÇæ  äالنساÇ Çهللا¡  فضل  حسين  محمد  سيد  Çهللا  Âيت   ì١٠٧ لو

مخ.  ٢٣١  ¡ìځا ١٠٨ هماغه 

.(åÏما مه   ٣٩) Çلعدليه¡   ãالحكاÇ مجله   "äلزماÇ باÇلتغير   ãالحكاÇ تغير  "الينكر   :ìÏ ÇÑغلي  ÇÏسې  كې  متن  عربي  په  æجيزې   Ç پند   Ï ١٠٩

مخ.   ٢٥٩  ¡(٢٠٠٦ ÇÑÇÏلنفايس¡    :äماÇ) Çالسالميه¡  Çلشرعيه  فى  Çلفقيه  ÇæلضوÇبط  Çلكليه  ÇلقوÇعد  شبير¡   äعثما محمد   Ï  åÑلپا تفصيل   Ï ١١٠

متنونو  ÇÏسالمي  كمبريج:    ¡(Freedom, Equality and Justice in Islam) كې¡   ãسالÇ په  عدÇلت   æÇ  ìÏÇÒÂ كمالي¡  هاشم  محمد   Ï  åÑلپا تفصيل   Ï ١١١

٢٧٨  -٢٦٧  (n٤٩)  äقانو شريعت   Ï ºمخونه  ٧٥  -٦١ ټولنه¡ 

 .(íكو æړÇندې   Êمعلوما  åړÇ په  مسئلو  كوÑنۍ   æÇ ښځو   Ï كتابونه   Ïيا  åړÇæÏ (Òما   ÆÑګوæ  ìځا هماغه   åÑلپا تفصيل   Ñنو  Ï ١١٢



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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په  توګه   åټوليز په  چې   ¡íÏ ښوÏلي  تجربو  خو   .íÏ منلي   ÊÇæمسا Ñسمي  حقونو   Ï ښځو   Ï   ¡áæډ څرګند  په   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

Çفغانستاä كې Ï ښځو حقوÞ يوÒÇې په قانوä كې Ï كاغذ پر مخ پاتې Ï æÇ íÏ تطبيق لپاåÑ نه په عملي پاليسۍ كې ځاì لرæÇ í نه ÇÏسې 

پايله  فرهنګي æÏæÏنو   æÇ قومي  Ï يې ډېر   æÇ الړæ íÏ نه پر Çساساتو   ãسالÇ Ï چې عملي Çړخونه¡  تبعيض   Ï چې  ¡íشو  ÊماÇقدÇ íحمايو

ځېنې   åړÇ په حقونو   Ï ښځو  Ï ¡ښيي څېړنې  څېړنې æÒÑÇ æÇنې ÑÇÏÇ Ïې   Ï äفغانستاÇ Ï åړÇ په حقونو   Ï ښځو  Ï چې لكه  يوسي.  منځه  له   ¡åÏ

چاÑې  مهمې  كې¡  برخه  په  كموÇلي   Ï توپير  جنسيتى   Ï كې   æكړ  åÏÒ په   æÇ  äæګډ ښځو   Ï كې  ژæندÇنه   åټوليز "په   :íÏ  íشو پرمختګونه 

 ".íلر نه  تطابق   åسر غوښتنو  له  يې  پايلې   [æÇ]  ...íÏ نه  كافي   åسر كتو  په  ته  كچې   æستونز  Ï پرمختګونه   [Ïيا [خو   ..íÏ شوې   åترسر

په   åÑلپا تغيير  جنسيتي   Ñæژ  Ï  äفغانستاÇ په   ....åÏ  ÓساÇ يو  يوÒÇې  جوړæنه   äقانو" چې  شوې¡  ياæÏنه  ÇÏسې  كې  څېړنه  Ïې  په  بيا   æÇ

  ¡æ  ìكړ æړÇنديز   
١١٣

AREU.".íكېږ  áليد Çړتيا   äبدلو  Ï كې   æÑليدلو  æÇ  æÑتګلو

ځېنې   åړÇ په  æنډې   Ï ښځې   Ï ته   ìهغو  æÇ  íكړæ  íÑهمكا  Áعلما  æÇ  äماماÇ مال  جوماتونو   Ï بايد  كې  برخه  Ïې  په  چې 

 ãÇæÏ ته  مالتړ  تخنيكي   æÇ سياسي  خپلې   åسر حكومت  له   äفغانستاÇ  Ï بايد  هم  ټولنه  نړيوÇله  شي...  تشريح  مسايل 

 Ï  äفغانستاÇ  Ï Çæقعيتونه¡   íÏقتصاÇ  æÇ ټولنيز   äفغانستاÇ  Ï مرغه   åبد له   
١١٤

شي" ترالسه  موخې  Ïغه  ترڅو   ¡íكړÑæ

.  åÏ ګرځېدلې مانع   æكېد پلي   Ï څخه   æÏÇمو له   äقانو Çساسي   Ï كې  ژæندÇنه  په  ښځو 

خپلو   ¡åÑلپا  ìهغو  Ï چې  ځكه   ¡íæ  åړÒ نا   åړÒ يې   åړÇ په  څرګندæلو   Ï نو   ¡íكېږ مخ   åسر تاæتريخوÇلي   æÇ تبعيض  له  ښځې  چې  كله 

شي¡   ìÇكېد  .íæ نه هومرÑæ åته Òيانمن  خپله  په  تاæتريخوÇلى  چې Ïغه   ¡íæ ßډ څخه   äياÒ له  åمرæÏ ¡شي  ìÇكېد  áæړÇ ÇÑ ãپا ته   æستونز

ته   Úموضو . Ïې 
١١٥
شي مخ   åسر تبعيض  له  كې  په Ïننه  سيستم  قضايي   Ï æÇ شي توقيف   ãجر په  ماتولو   Ï نينوÇقو تطبيق æړ  نه   Ï ښځې چې 

æÇÑګرځم. بيرته  كې  برخه  په  پايلې   Ï به 

 Women’s) خوځښت¡  æړÇندې  په  مخ  æÇÑړنې¡  السته   :áنتقاÇ  æÇ برÇبرÇæلى  جنسيت   Ï حقونه¡  ښځو   Ï څېړنې¡  Çæحد   Ï æÒÑÇنى   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï   ١١٣

٤٢ مخ.  ٢٠١٣ كاá سپتمبر¡   Ï ¡كابل  ¡(Rights, Gender Equality and Transition: Securing Gains, Moving Forward

مخ.   ٤٣  ¡ìځا هماغه    ١١٤

 Women’s Access to Justice in Afghanistan:) موندنه".    Óال ښځو   Ï ته  "عدÇلت   æÑلوكا تيم   æÇ  äګاستو ÑÇيكا   Ï  ٣  .Õ  ¡(n٧٢) ١١٥ باÑفيلد 

 .(٢٠١٤  ¡USIP :سى.ìÏ شنګتنÇæ) ¡(Individual versus Community Barriers to Justice



ناÇنډæلي يا   Èهمغږيتو  :ãسالÇ  æÇ ÏموكرÇسي   ¡äقانو Ç۲۰۱۴ساسي 

31  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

Çساسي قانوÏ ¡äموكرÇسي Ç æÇسالã: همغږيتوÈ يا ناÇنډæلي. ٩

په  شي   ìÇكېد  æÇ  íÏ نه  يوشى   åړÇæÏ Ïې  له   åسر خو   ¡íæتاييد  æÇ تغذيه  بل  يو   áæډ طبيعى  په  مفاهيم  ÏموكرÇسۍ   æÇ  äقانو Çساسي   Ï

حاكميت  په  Çكثريت   Ï سيÇموكرÏ چې كې¡   áحا په ÇÏسې   .íكړ ته  خړپړتيا ÇÑمنځ   æÇ شي  په æړÇندې Çæقع  بل  يو   Ï كې  شرÇيطو  مشخصو 

 Ï خو  شي¡  تحميل   ÏÇهېو  åيو پر  ټولټاكنې  كه   íæ نه   åخبر ستونزمنه   åډېر به   ÇÏ  .íړÇغو حاكميت   äقانو  Ï  äقانو Çساسي   ¡åÏ  åالړæ

نسبي  په   ÏيجاÇ  äÒÇتو  æÇ  áæنډÇ  Ï ترمنځ   (ææÇقو ګونو   ìÑÏ)  æÑÇÏÇ  Ï  ÊÑقد  Ï  æÇ ژمنتيا¡  ته  حقونو  Çساسي   ¡áكو ته  ÇÑمنځ  قانونيت 

په   äقانو Çساسي  شي   ìÇكېد شي¡  تعريف  بڼه  په  حكومت"  خلكو   Ï خلك   Ï خلكو  ÏموكرÇسي"پر  چيرې  كه   .íÑښكا ستونزمن  توګه 

 áسنجو حكومت   íÒستاÇ  Ï كې   åړÒ په   äقانو Çساسي   Ï  
١١٦

شي  æګڼل   "áكو  æپرېكړ  Ï  Çخو له  خلكو   Ï الÑې  له   äقانو  åيو  Ï"  áæډ  åÏسا

په   äæتړ æÇÑړæنكي   ãÇلزÇ  åيو  Ï  ¡íكېږ حاكميت  پرې  چې  ترمنځ  چا  هغه   æÇ حاكم   Ï ژæندÇنه  سياسي  چې   ¡íلر  Ïجوæ  ÈنتخاÇ  íشو

ټولنيز  بنسټيز  ÇÏسې   ÓساÇپر Çصولو   Ï  äقانو Çساسي   Ï  .
١١٧

íæ ستونزمن  يې  به   äبدلو چې   ¡íكړ  áسمبا ÇÏسې  ژæندÇنه¡  سياسى   ÓساÇ

 Ï چې    ¡åÏ  åÏموجو تجربه  لويه   åډېر  .
١١٨
شي نه   ìÇكېد نفى  هم  خوښه  په  Çكثريت   Ï حتا  چې   ¡íلر  Ïجوæ حقونه   íÏÇنفرÇ  æÇ ÒÑÇښتونه 

 äقانو Çساسي  خوښه  پخپله  ÏموكرÇسي  چې   ¡åÏ نه  حتمي  خو   ¡íكو تغذيه  ÏموكرÇسي  æخت  په  æخت  قانونيت  بنسټ  پر   äقانو Çساسي 

ټاكل  مخكې  له  مخكې  قوÇنين  كوÇ ¡íساسي  مالتړ  څخه  لومړيتوبونو  له   ÊكثرÇ Ï سيÇموكرÏ كې  áحا په ÇÏسې  حكومت æÇÑلي.  ژمن  ته 

 .
١١٩

íتحميلو ÏÇÑÇې  پر  Çكثريت   Ï محدÏæيتونه   íشو

 ¡áحا هر  په   .íلر  ÝختالÇ نظر   Ï كې  تحليلونو  خپلو  په   ÓساÇپر Çصولو  Çسالمي   Ï څخه   äقانو Çساسي   æÇ ÏموكرÇسۍ  له   äپوها Çسالمي 

 .ìÏ ړæ منلو  Ï  Çخو له   ãسالÇ  Ï سيستم  چې ÏموكرÇتيك   ¡åÏ ÇÏ ¡íكړ خپل  نظريې Ñنګ  جامعې   æÇ بشپړې   åيو  Ï نسبتا  چې  نظريه  ÇÏسې 

ÇÏ æÇ ځكه چې ÏموكرÇسي Ç Ïساسي حقونو ÏÇÒÂ æÇۍ¡ Ï قانوÏ ä حاكميت¡ يو ÇستاæÇ ìÒ ګډ حكومت¡ Ï قوææÇ بېالÇæلي Ï æÇ قانوä په 

څخه æساتل  قوې   íقهر له  مرæÏ Ï æلت   æهر بايد  چې   ¡íكو ښكاÑندæيي   Êعز  íبشر  Ï ۍÏÇÒÂ æÇ حقونه  .åÏ معنا په  برÇبرÇæلي   Ï ندېÇړæ

 .åÏ سيلهæ åيو قدæ Ï ÊÑېشلو   Ï ترمنځ   æÑÇÏÇ ÒÇÑ ÒÇÑ Ï لتæÏ Ï æÇ تنظيم محدÏæيتونو¡   Ï هم   äقانو Çساسي  شي. 

حكومت  مشوÑتي   Ï ¡ساتنې  æÇ Èخونديتو  Ï مصلحتونو  æÇ ګټو عامه   Ï æÇ íæتاييد ډېر Çړخونه  توګه¡ ÇسالÏ Ï ãموكرÇسۍ  عمومي  په 

ÇÑ Ïمنځته كولو¡ محاسبې æÇ عدÇلت ته Ï ژمنتيا په برخه كې مثبت موقف غوåÑ كوÇ .íسالã له يو محدÏæ حكومت څخه¡ چې Ï شريعت 

شخصي  حقونو¡  Çساسي   Ï ژæند   Ï  æÇ هوساينه  خلكو   Ï  åړÇæÏ ÏموكرÇسي   æÇ  ãسالÇ  .íكو مالتړ   ¡íæ ژمن  ته  مقصدæنو   æÇ هدفونو 

 ææړتياÇ  íÑæضر ژæند   Ï  æÇ حقونه   ãÇستخدÇ  æÇ كړې   åÏÒ  Ï كې   áحا عين  په  شريعت   .íړÇغو تامين  مالكيت   æÇ محرميت   æÇ  Èخونديتو

 .
١٢٠
پيژني Ñسميت  په  السرسي¡  Çشخاصو   Ï ته 

چې  ځكه   ¡íكو مالتړ  څخه  سيستم  مدني  له  حاكميت   Ï  ìپرځا حاكميت   Ï æÑحانيونو   Ï  ãسالÇ چې   ¡íÏ  ìæڅرګند Ïې   Ï شوÇهد  ډېر 

ټاكل   Çخو له  خلكو   Ï Ñæځې  نن   Ï چې   ¡íكېږ ټاكل  الÑې  له  منلو   Ï تابعيت   Ï  æÇ نوماندæلو   مشوÑې¡   Ï  Çخو له  خلكو   Ï مشر  æÏلت   Ï

 æÇ  ìÏ  áمسئو æړÇندې  په  خلكو   Ï مشر  æÏلت   Ï  .íلر Çæلى  Ñæته   åÑپو  ¡ìÏ كې   Óال په  خلكو   Ï Çæګي   ÊÑقد  Ï چې   ¡åسر حكومت   íشو

له  يې  كې   ÊÑصو په  سرغړæنې   Ï څخه   ÁÇجرÇ له   æندÏ  Ï چې   ¡íلر  ÊÑقد  ÇÏ خلك  كې   ìپا په   æÇ  ¡íكو  íæپير صالحيت   Ï محكمې   Ï

هغه   Ï) ېÑچا چې "æÏ Ïلت Ñ Ïئيس   ¡åÏ نغښتې كې  مقوله  په Ïې  فقه   Ï خصوصيت مدني   íÑÇÏÇ غهÏ مشر  Ï لتæÏ Ï .íكړ  Ýموقو Ïندې 

باÇلمصلحه)".  Øمنو  ãالماÇ (Çمر   íكېږ  áسنجو  ÓساÇپر ګټو  عامه   Ï  (Èبرياليتو نه   æÇ  Èبرياليتو

 ¡åÏ معاÏله   æÇ  åبرÇبر كې  Ïې  په   åسر شاهدۍ  له  ټاكنې  چې   ¡íكو ياæÏنه   æÇ مالتړ¡  څخه   äجريا ټاكنيز   æÇ ÏموكرÇسۍ  له   íæلقرضاÇ

مسلمانې   Ï  åكړÑæ  íشاهد  Ï  æÇ  ¡íكوÑæ  íشاهد  æÇ تصديق   Ñæبا  æÇ æړتيا   Ï نوماند   Ï  Çخو له  خلكو   Ï  ¡åكړÑæ ÇÑيې   Ï ته  نوماند  يو  چې 

سياسي   .åÏ æسيله   åيو  äæګډ منظم   Ï كې   æÑچا په  حكومت   Ï هم  سياست  حزبي   .íكېږ ګڼل   (Öفر (كفايي  مكلفيت  ييز  ډله   åÑلپا ټولني 

چې  شي¡   áشمېرæ ګوندæنه  حقوقي  شي¡   ìÇكېد چې   ¡íلر Çæلى  Ñæته   åسر مذهبونو  يا  مكتبونو¡  فقهله   Ï Çړخونو¡  ځېنو  له  ګوندæنه¡ 

مخونه.   ٥-٦  ¡(١٩٩٩ مطبعه¡   äپوهنتو  äپرنيستو  Ï  :äپرنيستو)   ¡(Brennan and Democracy) ÏموكرÇسي¡   æÇ  äبرنيا ميجلمن¡   .ìÂ ١١٦ فرÇنك 

مخ.  ٢٠ چاپ¡  ٢٠٠٠)¡ ÑÏېيم   ¡Óپر فونديشن   ¡ßÑنيويا) ¡(American Constitutional Law) ¡äقانو ترÇيب¡ Ç Ïمريكا Çساسي  ١١٧ الÑæنس Çچ. 

مقالې¡   åړÇ په  Çيالتونو   åمتحد  Ï  ¡äهرماÏ جو  .ãÇ  Ï(The Art of Constitutional Interpretation) هنر"¡  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï "¡فىÑمو ١١٨ Çæلتر 

١٣٠ مخ.   ¡(١٩٧٨  ¡Óكنيكت پر ßÑنيويا) ¡(in Essays on the Constitution of the United States)

 Constitutionalising Democracy in Fractured) ÏموكرÇسي"¡  پربنسټ   äقانو Çساسي   Ï كې  ټولنو   æشو ټوټى  ÇيساچاÝÑ¡"په  ١١٩ ساموئل 

.١٨٦١  :(٢٠٠٤) ٨٢ بياكتنه:   äقانو  Ï Óتكسا  Ï)  ¡(Societies

 Constitutionalism in Islamic Countries:) ليد"¡  معاصر   äقانو Çسالمي   Ï قوÇنين:  Çساسي  كې  هيوæÏÇنو  Çسالمي  كمالي¡"په  هاشم  ١٢٠ محمد 

ملكيت¡   æÇ محرميت¡   ¡Èخونديتو ژæند¡   Ï كې   ãسالÇ په   ¡ÝÇ  ٢٤  (n٩)  ÑÏæÑ  æÇ  Êæګر  ¡(,A Contemporary Perspective of Islamic Law
 ßÇæ  Ï كې  æÏلت  Çسالمي   åيو "په   ¡ìځا هماغه  مقدمه¡   ¡٢٠٠٨ ټولنه¡  متنونو  Çسالمي   Ï كمبريج:   ¡(in Constitutionalism in Islamic Countries)

مخونه.  ٣٥٣  -٣٢٣  ¡(١٩٨٩) څيړنې  Çسالمي  محدÏæيت" 
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 Ï  ¡ìÏ Çصل  Çساسي   äÂقر  Ï چې  Çلمنكر¡  عن  نهى   æÇ  ÝæلمعرÇبا Çمر  چې   ¡æكړ Çضافه  شو   ìكوال  .
١٢١

íلرæ نظريې   ÒÇÑ  ÒÇÑ كې  مسايلو  په 

 ãسالÇ په  نو   ¡íæ  Çهمد موخې   ìهغو  Ï كه   æÇ  ¡íكېږ عملي   áæډ Çغيزمن-  په   Çخو له  ÇتحاÏيو   æÇ ګوندæنو   Ï پرتله  په  Çشخاصو   íÏÇنفرÇ

 .
١٢٢

íكېږ هم  يې  سپاÑښتنې  شتوÇلي   Ï بلكې   ¡íلر  ÒÇجو يوÒÇې  نه  ګوندæنه  سياسي  كې 

 ¡íكېږ ګڼل  نظريه  غربي  چې   ìÏ تفكر  غربي   ¡íæ نظريه  Çسالمې   åيو چې   ìپرځا Ïې   Ï ÏموكرÇسي  چې   ¡ÈÇځو په  پوښتنې  Ïې   Ï

 Ï يې  څخه  æÏæÏنو   æÑنو له   æÇ  íلر موقف   ÏÇÒÂ باÇلنسبه  æړÇندې  په  منلو   Ï تمدنونو   æÑنو  Ï پوهه   æÇ  ÏæÏ Çسالمي  Çæيي¡   íæلقرضاÇ

Çصولو  عباÇÏتو   Ï  æÇ  æعقايد Çسالمي  چې   ¡íكوÑæ نه  حق   ÇÏ ته  حكومت  يا  خلكو  ÏموكرÇسي   åټاكنيز  .íÏ Çخيستي  ÒÑÇښتونه  æړ  منلو 

نه  حق   ßڅو هېڅ   æÇ  íلر بنسټ   ìړæپيا كې  حديثو   æÇ كريم   äÂقر په  خبرې   ÇÏ  .íكړÑæ  äبدلو ته  Çساساتو   Çتقو  Ï  æÇ  ãÇحر  æÇ  áحال يې¡ 

ته  خلكو   ¡íكو هڅه  په ÇړÏ åموكرÇسي  هوساينې   Ï خلكو  Ï æÇ åÑÇÏÇ æÑچا  Ï ټولنې  Ï .íكړæ خلهÇمد پكې   ãنو په  چې Ï ÏموكرÇسۍ   ¡íلر

 .
١٢٣

åÏ نه ضد  پر   ãسالÇ  Ï سيÇموكرÏ چې شو¡  توګه æيلى  په Ïې   .íكړæ íمخنيو Çچولو  خنډ   Ï كې   åÑال په Ïې   æÇ  íكړ برÇبرې   íæسانتياÂ

 ¡(äنګلستاÇ æÇ ÊياالÇ åمتحد فرÇنسه¡   åسر ترتيب  لرí (په   åړÇ ìÑپو  äلماÑپا يا   ¡äقانو خلكو¡ Çساسي  په  چې   ¡åړÇ په حق   Ï حاكميت  Ï

ډېرÏ æغو  خو   .íÏ íكړ څرګند   Êمالحظا خپل  يې   åړÇ په پوهانو  چې Çسالمي   ¡åÏ نظر سياسي ÏموكرÇسۍ   Ï بلكې نه¡  نظريه  Ç ÇÏسالمي 

 (íلتنفيذÇ  äلسلطاÇ) حاكميت   íييوÇجرÇ  æÇ  ¡íكړ نه  جوړ  يا  جوړ   äقانو شي¡  كولى  چې  Çلحكم)¡   ÊÏسيا) حاكميت  مطلق   Ï پوهانو 

 ÇÏ كې  هغه  په  چې  ځكه   ¡íلر  äشتو  Òطر Çسالمى  حكومت   Ï كې)  حاكميت   íييوÇجرÇ (په  كې   ÏÑمو æÑæستني  په   .ìÏ  ìكړ  Þفر ترمنځ¡ 

.
١٢٤

íكړÑæ äبدلو ته  Çساساتو  شريعت   æÇ  ãسالÇ  Ï چې   ¡íلر نه   Ïجوæ صالحيت

يو  له  ÏموكرÇسي   æÇ  ãسالÇ چې  Çخلي¡  پايله  ÇÏسې   æټينګېد له  حكومت  پوځي   Ï مشرتابه  په  Çلسيسى   Ï كې  مصر  په  بيا  مبصرينو  ځېنو 

 ßÇæ  Ï  æÇ  Èبرياليتو نه  Çلمسلمين   äÇخوÇ  Ï كولو  حكومت  ښه  په   ÇÏ چې  شو¡  æيلى  توګه  Ïقيقه  په   ¡ÊÑصو هر  په   .ìÏ نه  موÇفق   åسر بل 

 åلوړ كچه  جنايتونو   Ï ¡كړæ Øسقو  ÏقتصاÇ .íشو ته  پېښې ÇÑمنځ   ÇÏ كې مصر  په  چې   ¡ææ ملهÇ له نه Ñæكولو  ته æ Ïنډې   æÑنو كې  حلقه  په 

 æÇ ضديت   åسر ÏموكرÇسي  له  ضد¡   ÈنقالÇ æالړ."  ته   Ñلو خرÇبوÇلى   Ï  áæډ څرګند  په  كيفيت  ژæند   Ï  æÇ  áشو ډېر  ناخوÇلي  ټولنيز   ¡åشو

 Óال څخه  ÏموكرÇسۍ  له  مصريانو  پخپله   .
١٢٥

"åæ Ñټنه   æÇ  áæÏÑ Çلمسلمين   äÇخوÇ  Ï توګه   åÑښكا په  بلكې   ¡æ نه  تاييد  حاكميت  پوځي   Ï

 Ï  .íكو  ÖÇعترÇ ضد  پر  ÇقدÇمونو  ÏموكرÇتيكو  غير   Ï Ñژيم  پوځي   Ï  ÓæÇ  äسكولرستا  æÇ  áبنسټپا Çسالمي   ¡åړÇæÏ Çخيستى.   ìÏ نه 

Ïليلونه  ډېر   åÑلپا خبرې  ÏÏې   .íلر نه  توÇفق   åسر بل  يو  له  ÏموكرÇسي   æÇ  ãسالÇ چې   ¡åÏ نه  معنا  Ïې  په   Èبرياليتو نه  Çلمسلمين   äÇخوÇ

كلونو  په æÑæ ææÏستيو  كې¡  مصر  په  پخپله  بيا   æÇ ìÏ نه كې   ÑنحصاÇ په چې ÇسالÇ Ï ãخوÇ äÇلمسلمين   ¡ìÏ ÇÏ ليلÏ يو لرÇ .íلبته   Ïجوæ

په  چې  كې¡  هېوæÏÇنو  هغو  په  خلكو   .
١٢٦

íكو فعاليت  كې   áچاپېريا ÏموكرÇتيك  په  مشرتابه   äپوهنتو ÇالÒهر   Ï  æÇ ګوند   ÑلنوÇ  Ï كې¡ 

 ¡íمعلومېږ نه  ÇÏسې   æÇ  åæكاÑæ  Èلومړيتو ته  بديل  ÏموكرÇتيك  يمن)   æÇ ليبيا¡  مصر¡  (تونس¡   åæكا تجربه  يې  پسرلى  عربي   ÍصطالÇ

بېالبېلو  په  چې  Ïيش¡  بنګله   æÇ تركيه   ¡äÇيرÇ  ¡äپاكستا ماليزيا¡  Çندæنيزيا¡  لكه  هېوæÏÇنه  ÇÏسې   .íæ موندلي  تغيير  يې  الترæÇسه  چې 

نړۍ  Çسالمي  په  چې   ¡íډمنوÇډ موږ   ¡íكو  Ñكا  ¡åÑلپا ژæند  ګډ   Ï ترمنځ  جوړښتونو  سياسي  ÏموكرÇتيكو   æÇ  ãسالÇ  ìÑتوندال كچو 

 íيوÇجرÇ  íÒÇيو نه  يې   äياæياندæ  æÇ ګوندæنه  Çسالمي  چې   ¡åÏ  íÑæضر  ¡ÊÑصو هر  په   .íÑښكا مثبت  ÇÑتلونكې  ÏموكرÇسۍ   Ï كې 

æمني.  هم  يې  حاكميت   äقانو  Ï  æÇ مساÇæتو  جامعيت¡   ¡áصوÇ Çساسي  بلكې  æګڼي¡   åÑال  åټاكنيز  åÑلپا  æسيدÑ  Ï ته   ßÇæ ÏموكرÇسي 

 ١٣٨  ¡(١٩٩٧  ¡ÞæلشرÇÑÇÏ  ¡åقاهر)  ¡ãالسالÇ في  Çلدæله  فقه  من   ¡íæلقرضاÇ يوسف   Ï  åÑلپا تفصيل   Ï ١٢١

ټولنه¡  متنونو  Çسالمي   Ï (كمبريج¡   ¡(Freedom of Expression in Islam)  ¡íÏÇÒÂ  äبيا  Ï كې   ãسالÇ په  كمالي¡  هاشم  محمد   Ï  åÑلپا تفصيل   Ñنو  Ï ١٢٢

٨٧ مخونه.   -٧٣  "¡(١٩٩٧

مخ.  ١٤١  ¡(١٢٢  n) íæلقرضاÇ ١٢٣

مخ.   ٢٨  ¡(Constitutionalism in Islamic Countries)¡íپلو قوÇنينو  Çساسي   Ï كې هېوæÏÇنو  Çسالمي  كمالي¡"په  هاشم  محمد   Ï  åÑلپا تفصيل   Ï ١٢٤

 Islam, Democracy and Islamism after the)  ¡"ãسالميزÇ  æÇ ÏموكرÇسي   ¡ãسالÇ æÑæسته  نه   äپاڅو ضد   ÈنقالÇ له  كې  مصر  خاä¡"په   Ñ١٢٥ مقتد

مخ.  ١¡ (٢٠١٤)٨٠  åشمير  ¡ßټو  ٢١ پاليسي¡  منځنۍ Âسيا   Ï ¡ (Counterrevolution in Egypt

.ìځا ١٢٦ هماغه 



نظريې  æÇ تحليلونه  مبصرينو   Ï۲۰۱۴
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Ï مبصرينو تحليلونه æÇ نظريې. ١٠

 ÏنتقاÇ خو   ¡íلر نظرæنه   íÏنتقاÇ يې  ځېنې  هم  څه  كه   ¡íÏ مثبتې  نظريې  مبصرينو   Ï  åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï توګه   åټوليز په 

 Ï چې   ¡áكېد æيل  توګه  Ïې  په   .ìÏ باندې  پرæسې   æÇ  äجريا پر  يې   ÏنتقاÇ بلكې   ¡íلر نه  نيوكه  متن  پر   äقانو Çساسي   Ï هم  كوæنكي 

ګڼل  قانوني  غير   æÇ  Úæنامشر  Çخو له  Çفغانانو   æياترÒ  Ï چې   ¡äكسا "هغه  Ñæكړ¡  قانونيت  ته  ماÇÑنو    åجګړ جرګې  لويې   äقانو Çساسي 

 ...ìÏ  äقانو Çساسي  ښه  ټولو  تر  كې   ÏÇهېو په  "Òموږ   äقانو Çساسي  æÇسنى  چې  ليكي¡  كې  ياÏښت  مثبت  يو  په  خطيبي  .Çحمد 
١٢٧

"íكېږ

چې  Çæيي¡  فينكلمين  ÇندÑيو   .
١٢٨

"íÏ æÇÑستي  محدÏæيتونه  ځېنې  يې  ګوندæنو  سياسي  پر  چې  لكه   ¡íلر كمزÑæتياæې  ÇÏسې  هم  څه  كه 

حقونه  مذهبي  مسلمانو  غير   Ï كې متن  په  سند  سند Ï Ï .ìÏې  خوښوæنكى   áÇعتدÇ ساسا "يوÇ äقانو څخه æÇÑتلى Çساسي   äجريا له  بن   Ï

پر  جنسيت   Ï  ¡ìÏ æÇÑستى  يې  چوكاټ  خپل  تر   æÇ Ñسولي  كچې  تر  حكم  قانوني  مثبت   Ï يې   äقانو مذهبي   æÇ ÏæÏيز   ¡íÏ  íشو  áپېژند

چې   ¡íياتوÒ فنيكمين   
١٢٩

".åÏ Ñæكړې   ìځا كې  متن  خپل  په  ته  Çعالميې  نړيوÇله  حقونو   ìبشر  Ï  æÇ  ¡ìÏ  ìكړ منع  يې  تبعيض  بنسټ 

æړ  ياæÏنې   Ï  åÑæÏ Ïغه  تدæينولو   Ï  äقانو Çساسي   Ï"  ææ نه   íشو æړÇندې  ته  بحثونو  عامه  چې   ¡Ýپرخال قوÇنينو  Çساسي  پخوÇنيو   Ï

.
١٣٠

"æ Èبرياليتو يو   åÑلپا پلويانو   Ï سۍÇموكرÏ Ï كې لويديځه Âسيا   Èجنو په  هم   æÇ äفغانستاÇ Ï هم كې-   ÊÇÐ پخپل  æÇ íلر  ÊصالحاÇ

خلكو   Ï  äفغانستاÇ  Ï چې  ګڼي¡  æÇÑړنه  السته  تاÑيخي  "يو   äقانو Çساسي  Ïغه   äعنا كوفى  منشي¡  عمومي  پخوÇني  ملتونو   æملګر  Ï

پخوÇني  Çيالتونو   åمتحد  Ï  
١٣١

شي"  áبد æÏلت  ÏموكرÇتيك   æÇ باثباته   åيو په  يې   ÏÇهېو  íړÇغو چې   ¡íكو  ÈيتوÒستاÇ ÏÇÑÇې  ÇÏسې   Ï

موږ   æÇ  ¡ìÏ  ãګا تاÑيخي  يو  ته   Çخو پرمختګ   Ï  äقانو Çساسي   ìنو "Ïغه   :íكېږ نقل  ÇÏسې   åړÇ Ïې  په  خولې  له   Ôبو  ÌÑجو æلسمشر 

.
١٣٢

"íلرæ ÇÑتلونكې  هوسا   æÇ  ÏÇÒÂ چې   ¡æكړÑæ  ãÇæÏ ته  مرستو  خپلو   åسر خلكو  له   äفغانستاÇ  Ï به   (ÊياالÇ  åمتحد)

 Ï  äفغانستاÇ  Ï" ليكي:  هغه   ¡íæÑښكا خوÇشيني   åړÇ په   æستونز  æÏموجو  Ï  æÇتړ په  تفسير   Ï قوÇنينو  Çساسي   Ï  ìهاشمز قاسم  محمد 

 äساسي قانوÇ Ï æÇ نوæÑسالمي معياÇ Ï هغه ".ìÏ äساسي قانوÇ معاصر æÇ سالمي نړۍ كې تر ټولو مترقيÇ په äساسي قانوÇ áكا .Ò ٢٠٠٤

 äفغانستاÇ "په   íياتوÒ  ìهاشمز  .åÏ  ìæندÑښكا همغږۍ   Ï ترمنځ   ìهغو  Ï  æÇ تقويه   æÇ تغذيه  بل  يو  چې   ¡íكو پرتله   åسر ÇÏسې   áصوÇ

١٣٣
 "íكېږ  áليد Çړتيا   æكېد ÇÑمنځته   Ï  ãنظا Çغېزمن   Ï  äقانو Çساسي   Ï  ¡åÑلپا  Èخونديتو  Ï حقونو  مدني   æÇ  Êثبا Çمنيت¡  ښه   Ï كې 

 äفغانستاÇ Ï":يل¡ چىææ ينا كېæ سفير پخپله äفغانستاÇ Ï كې په هالند كې åتمې كليزې په مناسبت غونډÇ Ï äساسي قانوÇ Ï áپر ٢٠١٢ كا

 æله ډېر äغه قانوÏ Ï ¡ساسي حقونو څخه مالتړÇ æÇ سۍÇموكرÏ له ¡åياته يې كړÒ æÇ "ìÏ äپه سيمه كې تر ټولو پرمختللى قانو äساسي قانوÇ

١٣٤
 íكېږ áشمېر ææمهمو ځانګړتيا

بېالبېلو ÇهدÇفو   æÇ ææپرمختيا  Ï ټولنې  Ï ¡ملهÇ له خصوصيت  ښه Çنډæليز  خپل   Ï ¡äقانو خبرÇ Ï" åفغانستاÇ äساسي  په  مشتاقي  ÇÑ Ïمين 

 Ï نظم قانوني   åيو  Ï" ندÇ په  åÏÏ چې  ¡íكو ياæÏنه  مقدمې   Ï äقانو بيا Ç Ïساسي   åتير په  هغه   
١٣٥

 " íæبرÇبر ښې Òمينې   åÑلپا  æكېد ترالسه   Ï

قاطع   Ï æګړæ Ï چې پرته  له Ïې  حقونه   íبشر  æÇ سيÇموكرÏ ¡حاكميت  äقانو  Ï چې" íÏ هڅې ټولنې  مذهبي  يوې   Ï "كې برخه  په  ټينګښت 

په  ژمنه   äقانو بايد Ç" Ïساسي  يې   äÇمشر  æÇ ټولنه چې Çفغاني   ¡íياتوÒ مشتاقي  ."íكړ عملى   ¡íځوÑغوæ پامه له  هويت  Çكثريت Çسالمى 

١٣٦
شي."  بېلګه   áمثا  Ï كې نړۍ  په Çسالمي  څېر¡  په   äقانو هغه Ç Ïساسي   Ï ¡äفغانستاÇ توګه په Ïې   æÇ ¡íكړ بدله  حقيقت 

شاته"¡   ãګا يو   åÑلپا ÏموكرÇسۍ   Ï  :äقانو Çساسي   ìنو  äفغانستاÇ  Ï" پانه  لنډيز  Çلګالس  جيمز   Ï Çæحد)  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï)  AREU  Ï  ÇÏ ١٢٧

The New Afghan Constitution: A Step Backward for Democracy) ¡ http://fpif.org/the_new_afghan_constitution_a_step_
backwards_for_democracy, 10 May 2014.(السرسى Ï ٢٠١٤ كاÂ Ï áګست ٢٤)¡ ٥. 

http://www.afgjawanan.ca/2012/07/28/جايگاه-احزاب-   "ìځا ګوندæنو  سياسي   Ï كې   äقانو Çساسي  په   äفغانستاÇ  ÏÇ"¡خطيبي  ÏشاÑÇ ١٢٨ Çحمد 

بنسټ  پر  مذهب   æÇ ژبې   ¡ÏÇنژ  Ï  äقانو Çساسي   áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï  äفغانستاÇ  Ï  .(٢٨ ماÑچ   Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï (السرسى   July 2012  28 ,سياسي،-در-قانون-اساسي-افغانستان
Ñæته  ته  Ïې   äقانو Çساسي  مصر   Ï  .ìÏ عاÏالنه   åÑپو محدÏæيت  Ïغه  خو  نيسي.  الندې  نيوكې  تر  يې  خطيبي  چې   ¡íÏ څه  هغه   ÇÏ  .ìÏ  ìكړ منع  ګوندæنه  سياسي 

 .íغځو هم  ته  محل   æÇ جنسيت  ممانعت  Ïغه   æÇ  íلر  ãحكاÇ

 The Constitution)¡ڼا كې كتنهÑ په äسالمي قانوÇ Ï سې تهæپر ÝنكشاÇ Ï äساسي قانوÇ Ï äفغانستاÇ Ï :هغه تفسير Ï æÇ äساسي قانوÇ"¡يو فنيكمنÑندÇ ١٢٩

٢٠٠٤" Çلنخله   -٢٠٠٢   ¡(and its Interpretation: An Islamic Law Perspective on Afghanistan’s Constitutional Development Process
.٢ پسرلى¡   áكا  ٢٠٠٥  Ï  (áناÑæژ Âنالين  مكتب   Ï فليچر   Ï  åړÇ په  مسئلو   Ï مدنيت  Çسالمي   æÇ Âسيا  لويديځې   Èجنو  Ï)

١٣٠  هماغه ځاì¡ ٣ مخ. كېدìÇ شي ÇÏ نظر Ï ١٩٦٤ Ò. كاÇ Ï áساسي قانوä په Çړå پر ځاì نه íæ¡ ځكه چې Ï Ïغه Çساسي قانوä عمدå ټكي ææ ÇÏ هغه كساä¡ چې Ï تسويد 

æÇ بياكتنې په جرياä كې شامل Ñ Ï ¡ææسنيو له الÑې په بېالبېلو پړææÇنو كې خلكو ته Ñæپېژندá شوÇ .ææ íلبته ياÏ نظر Ï نوæÑ ډېرÇ æساسي قوÇنينو په Çړå سم بريښي.

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2004-01- تايمز   كوÇ "íكانوميك  هركلي   äقانو نوÇ íساسي   Ï äفغانستاÇ Ï äعنا  æÇ Ô١٣١ "بو

news/27388329_1_afghan-people-new-afghan-constitution-draft-constitution, 6 January 2004/06 (السرسى Ï ٢٠١٤ كاÂ Ï áګست ٢٥).

.ìځا ١٣٢ هماغه 

Õ  ٦٨٠ تفكيك"¡   ææÇقو  Ï""  ì١٣٣ هاشمز

.(٢٤ Âګست   Ï ٢٠١٤  Ï السرسى) http://www.afghanistanembassy.nl كى   هالند  هاګ ¡ 
ø
په   ÊÑسفا  ìÑجمهو ١٣٤ Ç ÏفغانستاÇ Ï äسالمى 

مخ.  ٧١٣  ¡(n٦٢) مشتاقي¡    ١٣٥

 ìځا هماغه    ١٣٦
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په  كولو  پرتله   Ï  äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï  åسر قوÇنينو  Çساسي  له   äÇسوډ  æÇ  äپاكستا جمهوÑيت¡  Çسالمى   äÇيرÇ  Ï  ìÏمحمو سيد 

نړۍ  Çسالمي  په  چې   ¡åæ كړې  هڅه  جوړææنكو  مسوÏې   Ï چې  شته¡  بيلګې  ډېرې   ¡åړÇ په   äفغانستاÇ  Ï"  :íكوÑæ نظر  ÇÏسې  كې   äجريا

مساÇæتو   Ï ترمنځ   ææ ناÑينه   æÇ ښځو   Ï چې  ژمنې¡  Ïې  پر   äقانو Çساسي   Ï  íÏمحمو  ".íكړ جوړ   äقانو Çساسي  معاصر  ډېر  ټولو  تر  كې 

مهمه   ÇÑخو  æÇ íكو  Ñټينګا ډېر   ¡íæ ينهÑنا يا  ښځه  جمهوÑ Ñئيس   ÏÇهېو  Ï بنسټ پر  ماÏې   (٦٠) Ï چې شي¡   ìÇكېد  æÇ íÏ كړې يې   åړÇ په

ته  حقيقت  "Ïې   ¡íياتوÒ  íÏمحمو  ¡åسر  åسر ÑÏيځونو   ÒÇÑ  ÒÇÑ له  پوهانو  مسلمانو  پخوÇنيو   Ï  åړÇ په   æګړæ مسلمانو  غير   Ï  .
١٣٧
ګڼي يې 

 Ïيا  ìÏ نه توګه  په   Øشر  åيو  Ï مذهب   åÑلپا عضويت   Ï كې  محكمې  سترې  يا   ÇÑشو ملي  په   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï چې  ¡åسر كتو  په 

.
١٣٨

نشته" تبعيض  يا  توپير  كې  منځ  په  مذهبونو  بېالبېلو   Ï  åړÇ  ìÏ په  چې   ¡íكو ښكاÑندæيي  Ïې   Ï  ¡ìكړ

مخ.  ٨٧٩  ¡(The Shari’a in the New Constitution of Afghanistan) ¡"كى  äقانو نوÇ ìساسى  په   äفغانستاÇ Ï شريعت  “íÏمحمو ١٣٧ سيد 

.ìځا ١٣٨ هماغه 
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æړÇنديزæنه  æÇ æړÇنديزæنهپايله   æÇ پايله 

ييز  سوله  يو  په  چې   ¡æÇپړ æÏيم  هغې   Ï مه   ١٥ پر   äجو  Ï  áكا  .Ò  ٢٠١٤  Ï  æÇ ټولټاكنې¡  بريالې  نيټى  پنځمې   Ï Çپريل   Ï Ñياست   íÑجمهوÏ

چې ÇفغاناÏ Ï äموكرÇسۍ   ¡ìÏ ìæڅرګند نو Ï Ïې   ¡ææ ÊياÒ äæګډ خلكو   Ï كې پړææÇنو   æړÇæÏ په چې   ÇÏ æÇ ¡شوې  åترسر كې   áچاپيريا

ځېنو   Ï  åسر Ñæكوæنكو  ÇÑيه  له   ÇÏ ګڼي.  يې  Çصل   ìشو ټاكل  خوښې  خپلې   Ï كې  برخه  په  جوړæلو   Ï حكومت   áمسئو  Ï  æÇ  íÏ  äپلويا

 Ï الÑې  له  ټولټاكنو   Ï  ¡åسر  åسر ګوÇښونو   æييز  åجګړ له  طالبانو   Ï  ìهغو  .íÏ ÑæÇيدلي  خپله  په  ما  چې   ¡æ  ãپيغا مركو   Ï تلويزيونونو 

معلومې  پايلې  نهايي  ټاكنو   Ï پوÑې   æسيدÑ ته  ìپا تر  څېړنې  كولې. Ï Ïې  خبرې   åړÇ په   Ïليږ ييز  سوله   Ï  ßÇæ Ï كې تاÑيخ  په   äفغانستاÇ

 Ï  æÇ ÏموكرÇسي   æÇ  íÑګوæ سترګه  ÑÏنه  په  ته  Çميدæنو  لويو   æÇ  Ñæبا خلكو   Ï به  حكومت   æÇ Ñئيس   Ñجمهو  ìنو چې   ¡íكېږ هيله   .íÏ نه 

:ãكړ æړÇندې   áæډ الندې  په  æړÇنديزæنه  پاتې  خپل   ãړÇغو  .íشمېرæ كې  لومړيتوبونو  په  تګالÑې  خپلې   Ï به  حاكميت   äقانو

 Ï يوÒÇې  كې   áحا عين  په   .íلر  ÞÇمصد هم   åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï  ¡íكو تغيير  هم  قوÇنين   åسر  äبدلو له  æخت   Ï چې  مقوله¡  هغه  فقه   Ï

طرÇÒلعمل  تعديل   Ï پخپله قوÇنين  Çساسي  چې  لكه   ¡åÏ ړæ تطبيق  Ï كې قوÇنينو  Çساسي  په   ¡íæ ړينÇ يې   äبدلو چې   ¡äبدلو شيانو  هغو 

 Ï يا   äبدلو پرته  توجيه  له   ßڅو  åړÇ Ïې  په  Çلبته   .åÏ نه   ÁستثناÇ كومه  كې  برخه  Ïې  په  هم   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï ګڼي.  æړ  منلو   Ï

 ÏÇهېو په  چې   ¡íÏ لرلې  تجربې  ډېرې  تغيير   Ï قوÇنينو  Çساسي   Ï ډېر  باÇلنسبه  ترæÇسه   äفغانستاÇ  .íكو æړÇندې  نه  تغيير   åÑلپا تغيير 

 äقانو Çساسي  ښه  æÇسني   Ï  äفغانستاÇ  Ï چې   åÑلپا Ïې   Ï  .åÏ نغښتې  كې   Úموضو همدې  په  يې   åيو څخه   الملونو  له  ثباتيو  بې   Ï كې 

بدلونونه  مشخص  ښايي  شي.   áكړÑæ  ãÇæÏ ته  تطبيق   æÇ پليتابه   äقانو Çساسي   Ïموجو  Ï چې   ¡ìÏ Çړين  شي¡   áپيژندæ  ßÇځو پټ   åبالقو

توګه  ښه  په   áæنډÇ ترمنخ  ÑÇګانونو   Ï æÏلت   Ï  æÇ بېالÇæلي   Ï  ææÇقو  Ï  æÇ حل  النجې  تفسير   Ï هغه   Ï ترڅو  æبريښي¡   íÑæضر  åÑلپا Ïې   Ï

æخت  هغه  بايد   Ñكا Ïغه  شي.   åترسر  åسر Ïقت  په   æÇ لږ  ډېر  بايد  æÇÑستل¡  تعديل  كې   äقانو Çساسي  په  Çند  په  Òما  خو   .íكړ æÑښانه 

حتى  چې  شته¡   åېرæ Ïې   Ï چې  ځكه  شي.  ته  ÇÑمنځ  (مشرتابه)   íهبرÑ æړ   ÏعتماÇ  Ï  æÇ  Êثبا سياسى  كې   ÏÇهېو په  چې  شي¡   åترسر

æګڼل   äقانو Çساسي  ښه  يو   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï تل  ښايي   æÇ پوÑې  ترهغو  æګرځي.  المل  النجو   æÇ  æشخړ  Ï ستونزې  æړې  ډېرې  باÇلنسبه 

تنظيم  ښه   æÇ  ÈغيزمنتوÇ  Ï  .ìÏ  Ñكا ستونزمن  كچې  كومې  تر   åÑÇÏÇ  æÇ مديريت  ښه  جرګو  لويو   Ï چې  ښوÏلې¡  تجربې  پخوÇنۍ  شي. 

 åجوړ  åÑلپا تعديل   Ï  æÏما  æځانګړ  æÇ  ÁÇجندÇ څرګندې   Ï جرګه  لويه  كې  برخه  په  Çخيستلو   æÑمشو  Ï چې   ¡íكېږ ګڼل   Ñكا æړ   ÇÏ  ¡åÑلپا

 Çخو له  سلنې   ٢٥  Ï  æغړ  æحاضر  Ï توګه  په  بيلګى   Ï فيصدۍ¡  لوړې   Ï چې   ¡åÏ æړ  تاييد   Ï كې   ÊÑصو هغه  په   ÁÇجندÇ Çضافي   åهر شي. 

په  چې   ¡íلر Çهميت  كچه  كافي  په   Úموضو Ïغه  خو  Çæيي¡  نه  څه   åړÇ په  موضوعاتو   æÇ  ÇجنډÇ  Ï  äقانو Çساسي  æÇسنى  æشي.  مالتړ  يې 

.åÏ الÒمي  تعديل  كې   äقانو Çساسي 

 åيو كنه¡   æÇ  íكېږ  áليد Çړتيا   äبدلو  Ï ته   ãليزÇÑفد څخه  æÏلت  Çæحد   æÇ سيستم¡  پاÑلماني  څخه  سيستم  Ñياستي  له  Âيا  چې   åړÇ Ïې  په 

په  ترæÇسه   æÇ  ¡ìÏ  Ïموجو  Êæتفا  ÎÇپر  ÇÑخو ترمنځ  نظرæنو   Ï  åړÇ Ïې  په  كې  حالت  æÇسني  په  چې   ¡åÏ  ÇÏ پوښتنه   åستر  æÇ لويه   åډېر

 Ï ټاكنو   Ï Ñياست   ìÑجمهو  Ï ترمنځ¡   æڼاندæÑ Çفغاني   Ï  Çخو بلې  له   .íكېږ  áليد نه   ÏÑمو قاطع   ãكو  åÑلپا  äبدلو قطعي   Ï كې  برخه  Ïې 

 Ñجمهو شخص   Ï چې   ¡íæ ړæ توجيه  Ï  åÑلپا تعديلونه Ï Ïې  ځېنې  ښايي  چې   ¡íلر  Ïجوæ نهæÏيا پرÇخه   ¡
١٣٩

áشمو په  نوماندÇنو  مخكښو 

 æييز سيمه   Ï  ¡íæ مناسب  چې  ګټه  په  موسسو   æÇ  æÑÇÏÇ  æځانګړ  Ï كې  څانګه  ÇجرÇييه  په   ¡íكړ  áæتمركزكنتر  ßÇæ  Ï كې   Óال په  Ñئيس 

موجوÇæ Ïحد   Ï شي.   åترسر  ¡íكړæ خدمت ته  خلكو   æÇ جوړې  پاليسۍ  سم   åسر  ææړتياÇ له  سيمې  خپلې   Ï شي   ìÇكړæ چې ګټه¡  په   æÑÇÏÇ

æÇسنيو  په  Çند¡  په  Òما  هم¡   ÊماÇقدÇ ÇÏسې   .íæ æړ  سال   Ï  áځايو  æعناصر ځېنو   Ï  ãليزÇÑفد  Ï ښايي  هم  كې   æÏæحد په  جوړښت  æÏلتي 

Çلبته   ¡íكېږ ګڼل   åÑغو الÑې  له  تحوالتو  تدÑيجې   æÇ ÇقدÇماتو   íÑÇÏÇ  Ï ÇÑشي¡   äبدلو كې   äقانو Çساسي  په  چې  Ïې  له  پرته  كې  شرÇيطو 

Ïغه  بايد   ¡íلرæ  Ïجوæ مالتړ   åÑپو  åÑلپا بدلونونو  ÇÏسې   Ï چيرې  كه   .íنيزÇپر  Ñال  åÑلپا Çمكاناتو   Ï بدلونونو  ÇÏسې   Ï كې  ÇÑتلونكي  په 

شي. تحليل   Çخو له  څېړنكو   æÇ پوهانو   Ñكا  Ï  ìلومړ  Úموضو

په   .íÏ تړلي  پوÑې   ææړتياæ په  پوليسو   æÇ پوځ   Ï  ÏÇهېو  Ï  æÇ Çمنيت  په  هڅې   åÑلپا پرÇخوÇلي   Ï æړتيا   Ï حكومت   Ï كې   äفغانستاÇ په 

 íÏقتصاÇ .íÏ المل ګرځيدلي ÝنكشاÇ نه Ï (ملكي ساحو Ï) مدني ټولنې Ï ÊماÇقدÇ Ïخو يا ¡åÏ ړæ ßÑÏ Ï åخبر ÇÏ كې¡ چې áسې حاÇÏ

 åسرÑæ  ÏÇهېو چې   ¡íÏ ستونزې  مهمې  هغه  قانوني¡  بى   æÇ  Ïفسا  Çخو له  كسانو  Çæكمنو   Ï ستونزې¡  نظم   æÇ  äقانو  Ï  ¡íÑبيكا ستونزې¡ 

 Ï سوهركى   .íلر Çړتيا  ته  هڅې  Çړخيزې  څو   æÇ پسې  پرله  ژمنتيا¡  مهالې   ÏږæÇ يې  حل  چې   ¡íÏ ستونزې  هغه   åړÇæÏ  ÇÏ  æÇ  ¡íÏ مخامخ 

 äÑتو  Þقاچا پر  توكو  يي  نشه   æÇ  Ïفسا  Ï چې   åÑلپا Ïالالنو   Ï  ÊÑقد  Ï  æÇ چاÇæÑكو   æپوړ لوړ   Ï» چې  ليكي¡  كې  ليكنه  پخپله   áكا  .Ò  ٢٠١١

 Ï  áكا  .Ò  ٢٠١٤  Ï  Òنيو  Ú طلو   Ï ترمنځ   ìÒكر  ãلقيوÇعبد  æÇ ÏÑæګ¡  Ñحيم  عبدÇهللا¡  عبدÇهللا  ډÇكتر   ¡áسوÑ Òلمى  ډÇكتر   ¡íÒحمدÇ غني   ÝشرÇ ډÇكتر   Ï   ١٣٩
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 áÇنړيو  Ï  .ìÏ  Ïفسا كې  حكومت  په  شكايت   ìلو ټولو  تر  Çفغانانو   Ï  åړÇ په  حكومت   Ï  
١٤٠

«íلر  Ïجوæ مصئونيت   æÇ معافيت   åÑپو  ¡íÏ

ډېر  ټولو  تر  كچه  په   ìنړ  Ï كې  Ñكتا په  هېوæÏÇنو   ١٧٧  Ï äفغانستاÇ ¡ÓساÇ پر سرæې   Ï áكا  .Ò ٢٠١٣  Ï ¡مخې له   ÑپوÇÑ Ï äماÒسا شفافيت 

 Ï  åÑلپا حل   æÇ پيژندنې   Ï  æستونز  Ï  .ìÏ æالړ  ترڅنګ  كوÑيا  شمالي   æÇ سوماليا   Ï كې  برخه  Ïې  په   äفغانستاÇ  .íكېږ ګڼل   ÏÇهېو فاسد 

 .åÏ Çړتيا  څېړنو   Ï كاÑپوهانو   Ï  ¡æÑمشو ÇسترÇتيژۍ¡   ãګا په   ãګا عمل¡ 

 Ï نه  شي¡   áلټوæ ېÑال له  مذÇكرې   æÇ بحث   Ï ترمنځ  Çړخونو   æندæړÇ  Ï بايد  åÑال حل  لنډمهاله  يو   åړÇ په  النجې   Ï تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï

 ¡íكړ تصويب  تعديلونه   ãÒال كې   äقانو Çساسي  په  چې   ¡íجوړيږ جرګه  لويه  چې  æخته  هغه  تر   .
١٤١
الÑې له   äفرما بل   Ï Ñياست   íÑجمهو

شي¡  تنفيذ  چې  Ïې  تر  æÑæسته  تطابق¡  قوÇنينو   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له   æÇ  íكړÑæ  ãÇæÏ ته  تفسير   äقانو Çساسي   Ï محكمه   åستر بايد 

 Ï قوÇنينو   æشو تسويد   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  شي¡  كولى   (äكمېسيو  ßÇخپلو  ÊÑنظا  Ï  äقانو Çساسي  (پر   ICSIC  .íكړæ  åپرېكړ

له  شي¡  كولى  كې   áحا عين  په   ICSIC  .íكړ æړÇندې  نظريې  مشوÑتي   ¡ìكړ توشيح  يې  Ñئيس   Ñجمهو چې  مخكې  Ïې  تر   åړÇ په   ÞنطباÇ

توګه   åعمد په   ICSIC چې   ¡íمعلوميږ غاړæ åلرÇÏ ¡ÓæÇ ÓæÇ .íسې  پر  هم  مسئوليت  تطابق   Ï قوÇنينو  پخوÇنيو   Ï  åسر  äقانو Çساسي 

ته  پوښتنې   Çخو له   æÑÇÏÇ مشخصو   Ï æختونه  ځېنې   .íكېږ ÇÑجع  ته   ìهغو  Çخو له   æÑÇÏÇ حكومتي   Ï چې   ¡íكوÑæ  ÈÇځو ته  پوښتنو  هغو 

 .
١٤٢

íكېږ  áليږ ته   ICSIC هم   æÇ SC  Ï هم  äقانو  ¡åÑلپا ځوÇبونو  æ Ïړ 

چې   ¡íكړ  åجوړ محكمه¡  ځانګړې   åيو  äقانو Çساسي   Ï Ñæته  ته  مصر  بايد¡   äفغانستاÇ چې   ¡íكېږ æړÇنديز   ¡åÑلپا حل  مهاله   ÏږæÇ  Ï

بياكتنه  عيني)   æÇ (Ðهني  مشخص   æÇ  Ïمجر  ¡åړÇæÏ كړنو   Ï حكومت   Ï  æÇ قوÇنينو   Ï  æÇ  íلرæ  ßÇæ  åÑپو  åÑلپا تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï

æمنل  æړÇنديز  Ïغه  چيرې  كه  Çæخلي.   åغاړ پر  څاÑنه  تطبيق   Ï ماÏې  مې)   ٣)  Ï  åړÇ په  Çصولو  Çسالمي   Ï كې   áحا عين  په   æÇ  íكړ  åترسر

شتوÇلي   ICSIC  Ï به كې   ÊÑصو په Ïې  چې  شي¡   áÑسپاæ ته محكمې   äقانو بايد Ç Ïساسي  مسئوليتونه   áټوICSIC  æÇ SC  Ï نو شي¡ 

بايد  كې   áحا عين  به  چې   ¡íكو تعديل ÇلزÇمي   äقانو خوÇ Ï Çساسي  له  جرګې  لويې   Ï ¡Ñال حل Ïغه æÇږÏمهاله   Ï .íكېږ  áليد نه  نوÇ åÑړتيا 

.íكړ هم æÑښانه  پايله  باÇÑ Ñæيې  نه   Ï Çخو له   (WJ) جرګې æ Ïلسي 

 ¡íكوÑæ ãÇæÏ ته æÑسې نوÇÏ æÇ ګرۍÇÏنشه يي توكو سو Ï نګهÑÇهمد æÇ ځمكو غصب Ï ¡íبشريت پر ضد جرمونه كړ Ï هغو كسانو¡ چې

شي  نه  محكمې   äفغانستاÇ  Ï كه   .íكړæ  Ñكا كې   æÑÇÏÇ عامه  په  چې   ¡íلر نه   æ  åÒجاÇ  Ñنو  æÇ شي¡  ÇÑكش  ته  (محكمې)  عدÇلت   Ï بايد 

چې   ¡åړÇ په  كسانو  هغو   Ï شي.   áپيژندæ  Ñæ ته  محكمو  جنايي  نړيوÇلو  بايد  نو   ¡íكړ محاكمه  Ïننه)  په   ÏÇهېو  Ï) ÇÏخل  په   ìهغو كولى 

په  بيلګى   Ï  -ìتيژÇسترÇ  ìځانګړ بايد   ¡íكړ  ÍصالÇ  äځا چې   ¡íÏ چمتو   æÇ  íكو  ÝÇعترÇ  æكړ  æبد خپلو  په   æÇ  íæڅرګند پښيماني 

ÇÑمنځ   åÑلپا جوړې  æÑغې   æÇ مصالحې   Ï كې  Çفريقا  جنوبي  æÑæسته  ÇپاÑتايد  له  چې  څه  هغه   -  äكمېسيو مصالحې  Ñښتيني  يو   Ï توګه 

شي.  جوړ   ¡åشو ته 

 Ï چې   ¡íكېږ هيله   æÇ) شوÇÑګانو  æاليتي   æÇ  äلماÑپا په   äقانو Çساسي  چې   ÓæÇ شي.  ته  ÇÑمنځ   ÊصالحاÇ بايد  كې  جرګو   æيزÏæÏ په 

æلسوÇليو په ÇÑتلونكو شوÇÑګانو) كې Ï ښځو ګډäæ تصريح كړې åÏ¡ كېدìÇ شي¡ په ÑÏې Çæړæ كې Ï ښځېنه ææ غړæ غړيتوÈ يا پخپله 

 ìځا  æÇ طريقه   æغونډ  Ï هغو   Ï شي   ìÇكېد شي.   åترسر الÑې  له   ÈنتصاÇ  Ï  æغړ  ææÏ يا  يوې   Ï كې  جرګو   æييز سيمه  په  يا   Çخو له  هغو   Ï

تر  لږ  شي¡  æكولى  هم   äكمېسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو   íبشر  Ï  äفغانستاÇ  Ï شي   ìÇكېد  .íكړæ  äæګډ شي  æكولى   ìهغو ترڅو   ¡íæ مناسب 

æاليت  هر  په   åÑÇÏÇ همغږۍ   Ï  åسر جرګې  له  چې   ¡íكېږ æړÇنديز   .íستوÇæ ته  جرګو   íÒستاÇ خپل  كې  æختونو   æشو ټاكل   æځانګړ په   åلږ

مخ.  ١٨٤   ¡(When More is Less) ¡“ìÏلږ  ÊياÒ چه سوهركي“كله   ìسترÇ ١٤٠

١٤ مه) په Ïې Çړå صاÑÏ شو¡ چې ICSIC بايد "تسويد شوí قوÇنين Ï كابينې تر فيصلې æÑæسته  ٢٠١٠ كاÏ á نومبر   Ï ¡١١٣٧١ ګڼه) äياست فرماÑ íÑجمهو Ï ١٤١

 .ìÏ لرلى  پرمختګ  لږ  كې  حل  په  ستونزې   Ï  äفرما Ïغه  چې  بريښي¡  ÇÏسې  خو  æنيسي.  الندې  كتنې  بيا  تر  æړÇندې"  Çستولو  تر  ته   ÇÑشو ملى   æÇ

 Ï خو   ¡ìشو  ãمحكو بند  په  ډېر  څخه   áكا  (٢٠) له  چې   ¡åړÇ په  بنديانو  هغو   Ï كې   äتاجكستا په   ¡Çخو له   ÁالنشاÇÑÇÏ  Ï كابينې   Ï  ICSIC توګه  په  بيلګې   Ï ١٤٢

يو   Ï ترمنځ  ÑÇÏÇې  عالي   Ï ضد  پر   Ïفسا  Ï  æÇ پوليسو   Ï څخه  Ïفتر  له  Òæير   Ï  æÑچا پاÑلماني   Ï پوښتنه  بله   .íلر  ÁÇجز بند   Ï كاله   (٢٠) حدÇكثر  قوÇنين   äفغانستاÇ

 Ï  áæډ  Çهمد  .åÏ  íشو  áستوÇ ته   ICSIC شي¡   ìÏلوÑÏ  åنډæ  åړÇ په  تحقيق   æÇ ÇÑټولولو   Ï  æهدÇشو  Ï  åÑÇÏÇ æÑæستنۍ  Ïغه  Âيا  چې   åÑلپا æÑڼتيا   Ï  åړÇ په   ÝختالÇ

 æÇ  íشو  áليږ ته   ICSIC  ¡ææ ګڼلى  باطل   æÇ ÒÑÇښته  بى  هغه  جرګې  æلسي  چې   ¡åړÇ په  قرææÏÇÏÑÇنو  Ïفاعي   Ï  Çخو له   äكمېسيو  Ï  æÑچا Ïفاعي   Ï جرګې  æلسي 

په  پلچرخي   æÇ  ãÇبګر  Ï هم   Çخو له   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو   Ï بشر   Ï كنه¿   æÇ  åÏ عملي  پرته   Êæقضا له  محكمې   Ï  áباطلو  áæډ  ÇÏ Âيا  چې   ¡åæ شوې  پوښتنه 

څخه   ICSIC له   ¡ææ  íشو  åترسر  ÓساÇ په  ياÏښت   Ï تفاهم   Ï Çيالتونو   åمتحد  -äفغاÇ  Ï چې  هكله  په  قانونيت   Ï توقيف  قضايي  غير   Ï  æÏÇفرÇ  Ï كې  بنديخانو 

ته   ICSIC  ¡íمعلوميږ څخه  æÏسيو  له  چې  ÇÏسې   æÇ  .åÏ  íكړÑæ  ÈÇځو ته  پوښتنو  Ïغو  بنسټ  پر  حكمونو   Ï قوÇنينو  Çفغاني   Ï  åكثرÇ  ICSIC  .åæ شوې  پوښتنه 

 íÑÏ  Ï  æÏسناÇ  Ï  ICSIC  Ï) كړې.   åÏ نه   åÑشاÇ ته  منابعو  شرعي  كې  ځوÇبونو  خپلو  په  هم   ICSIC  æÇ شوې¡  æړÇندې   åÏ نه  پوښتنه  هيڅ   åړÇ په   æستونز شرعي   Ï

كې  مياشتو  مختلفو  په   áكا  (٢٠١٣  -٢٠١٢)  ١٣٩١  Ï  áټو  ÇÏ چې   ¡íكو څرګندæيي  Ïې   Ï توګه  عمومي  په   íشو  åترسر  Çخو له   áÇليكو  Ï چې  لنډيزæنو   æÇ  æژباړ ژبې 

 (íÏ íشو Çæقع 



æړÇنديزæنه  æÇ ۲۰۱۴پايله 
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 ÇÏ شي ìÇكېد .íتضمين كړ äæګډ ææ ښځېنه Ï په جرګو كې íÒستاÇ ضافيÇ كې ÊÑپه صو äمكاÇ Ï æÇ íÒستاÇ غهÏ شي¡ چې åكې جوړ

پرæژې ÇبتدÇيي  شي. ÇÏ Ïسې   áغځوæ ته ځايونو   æÑنو  åسر تدÑيج  په  بيا æÑæسته   æÇ شي پيل  كې  ځايونو  ځېنو  په   áæډ په ÒÂمايښتي   Ñكا

شي.   áغځوæ هم ته  سيمو   æÑنو توګه  تدÑيجي  په   æÇ  íæ íÑæبا  äشتو حكومت   Ï هلته  چې   ¡íلرæ تمركز كې  ځايونو  هغو  په  بايد  مرÇحل 

Çæكمنۍ   Ï حكومت   íمركز  Ï Ñæپسې   æÇ  .ìÏ  Ïموجو حكومت  هلته  چې  شي¡  جوړې  كې  سيمو  هغو  په   ìلومړ جرګې  Ïغه  توګه  Ïې  په 

 ١٩٦٤  Ï شي¡ لكه چې åترسر áæپه هغه ډ ÊصالحاÇ غو جرګو په جوړښت كېÏ Ï  .سيمو كې هم جوړې شي æÑپه نو åسر æخېدÇساحې په پر

 .
١٤٣
٢٠٠٤ Ò. كلونو Ç Ïساسي قوÇنينو په لويو جرګو ÇÑمنځته شوÏ .áغه ټوÇ áصالحاÊ بايد Ï پاÑلماÏ ä تصويب له الÑې ترسرå شي  Ï æÇ .Ò

همدÇسې  بايد  هم  كې   ÊÑÇÒæ هر   æÇ څانګو   æÑنو په  æÏلت   Ï بايد  نو   ¡åæ  åپرېكړ سمه   åيو  åنډæ  äæګډ  Ï ښځو   Ï كې   äلماÑپا په  چيرې  كه 

æخت   ÓæÇ په  چې   ¡ãكو æړÇنديز   åÒ  .íÏ كې   áحا په   æكيد عملي   Ï پرمختګونه  ځېنې  كې   åÑال Ïې  په   ãپوهيږ  åÒ چې  ځايه¡  ترهغه  æشي. 

پرمختګ  æړ  ÇندÒÇې   Ï كې   åÏمو  åلنډ په  بايد   .
١٤٤
شي تطبيق   åنډæ سلنه   (٣٠)  åÑلپا ښځو   Ï بايد  كې   äجريا په  كلونو  لسو  تر  پنځو  له  كې 

 æÇ نينوÇقو عملي   Ï چې  ¡åÏ ټولګه هڅو  پسې  پرله   æÇ كړنو پرÇخو  هغو   Ï ¡شوې يې æړÇنديز  چې Ïلته  ÇسترÇتيژۍ   íنو هغه  شي.  ته  ÇÑمنځ 

 .íسانوÇ السرسى  ìهغو  Ï ته عدÇلت   æÇ íتضمينو  Èخونديتو ښځو   Ï څخه ګټه Çخيستنو  ناæړÑ åسمي   Ï æÇ åÏ åالړæ بنسټ پر  سياستونو 

 æÇ قانونيت   Ï كې   äفغانستاÇ په   æÇ  ìÏ  Ñكا ناشونى  يو   ¡áسېدÑ ته  هوساينې  كې   ÏÇهېو په  پرته  سولې  له  چې  نشته¡  شك  كې  Ïې  په 

ټينګښت  په   æټيكا  æÇ Çمن   Ï  æÇ  æكېد ÇÑمنځته  په  شرÇيطو   æمساعد  Ï كې  Çفغانستا  په  هيلې¡  ټولې   åÑلپا ځوÇكمنتيا   Ï  äقانو Çساسي 

هم   åستونز Ïغه  Çمله¡  Ïې  له   .ìÏ  Èلومړيتو مهم   æÇ  ìلومړ ټولو  تر  ټينګښت  Çمن   æÇ سولې   Ï كې   ÏÇهېو په  توګه  Ïې  په   .íÏ تړلې  پوÑې 

نو  حلولي.  شي  نه  پرته  مرستې  له  هېوæÏÇنو  ګاæنډيو   æÇ ټولنې  æÑÇپايي  Çياالتو¡   åمتحد  Ï  äفغاناÇ خپله  په  هم   æÇ  äÇهبرÑ  äفغانستاÇ  Ï

كې  برخه  په   íمخنيو  Ï څخه   Ïفسا  æÇ ماتونې    äقانو له  Çæكمنۍ¡   Ï  äقانو  Ï ترڅنګ¡  æړلو  منځه  له   Ï الملونو   Ï جګړې   Ï چې   ¡åÏ Çړينه 

 åÑلپا مشرتابه   íنو  Ï هغه   Ï  æÇ  ÏÇهېو  Ï  Ïليږ منظم   ÊÑقد  Ï  æÇ ټولټاكنې  جمهوÑ ìÑياست   Ï  áكا  .Ò  ٢٠١٤  Ï هڅې æشي.    íجد  æÇ پرÇخې 

نوÇÑ íتلونكى   Ï æÇ سولې  Ï äفغاناÇ .íÏ مخ  åسرÑæ äفغانستاÇ چې  ¡íكړ ستونزې ÑÇæÇې  ډېرې  هغه  چې   ¡íكېږ ګڼل  فرصت   ßښتناÒÑÇ

 åÑلپا كولو  حكومت  ښه   æÇ موخو  پاكو   Ï څخه  فرصت  ستر  Ïغه  له  ډله  هغه   Ï  æÇ Ñييس   Ñجمهو  ìنو چې   ¡íكېږ هيله   .íلر ليوÇلتيا   åÑلپا

 .íكړ متحد   åسر خلك   äفغانستاÇ  Ï كې  برخه  په   äفغانستاÇ ييز  سوله   æÇ هوسا   åيو  Ï  æÇ Çæخلي  ګټه 

 íنو  Ï لكه  مسئلى¡  مهمې  ملي  چې  كله  يې  حكومت  چې   ¡åÏ  åجوړ څخه  كسانو  æتلو   æÇ خاæندÇنو  ځمكو   Ï مشرÇنو¡  مذهبي   æÇ قومي  له  جرګه  لويه   åيزÏæÏ ١٤٣

æلسوÇليو   æÇ æاليتي   Ï  ¡æغړ له  جرګو   æړÇæÏ  Ï  äلماÑپا  Ï  ÓساÇپر قوÇنينو  Çساسي  كلونو   .Ò  ٢٠٠٤  æÇ  .Ò  ١٩٦٤  Ï  .íړÇغوÇÑ شي¡  ته  ÇÑمنځ   áæجوړ  äقانو Çساسي 

له  پرته  كې  جرګې  لويه  په  هم   íغړ هغې   Ï æÇ ئيسÑ محكمې سترې   Ï ¡(äÇيرÒæ) íغړ كابينې   Ï .íېږÏيا توګه  په   æغړ څخه ÇÑ Ïيه Ñæكوæنكو  له Ñئيسانو  شوÇÑګانو 

 (åÏما  ١١٠) íكو  äæګډ  ¡íلرæ حق چې ÇÑ Ïيه Ñæكولو  Ïې 

Çæقعي  له  ښځو   Ï  æÇ مالحظاتو  له  شرÇيطو   Ï سيمې   Ï بايد  سترÇتيژۍ  تطبيق   Ï خو   ¡åÏ ممكنه   åÑلپا مركزæنو   æډېر  Ï æاليتونو   Ï  æÇ كابل   Ï  Úموضو ١٤٤ Ïغه 

شي. جوړې  سمې   åسر  äæګډ
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لومړۍ ضميمه

”Ç ÏفغانستاÇ Ï äساسي قانوÏ ä لسمې كليزې ” په Çړå يو څو خبرې

له ډÇكتر محمد هاشم كمالي سرå مركه

مه  ٧ سپتمير   Ï áكا  .Ò ٢٠١٤Ï

ÇÏنګ١  äليليا كوæنكې:  مركه 

 Ï پكې چې   ¡ææ áجوړېد يو æÏلت  يې ÇÏ Ïسې  ټكي   íمركز چې   ¡äقانو كاÇ áساسي   .Ò ٢٠٠٤  Ï .åÏ åكليز لسمه   äقانو كاÇ Ï áفغانستاÇ Ï äساسي  سږ 

 ÏÇهيو  Ï چې  سم¡   åسر  æالسليكيد له    äæتړ بن   Ï كې  Ïسمبر  په   áكا همدې   Ï  æÇ  æپرځيدÇÑ له  طالبانو   Ï  áكا  .Ò  ٢٠٠١ پر   ¡íلرæ  äشتو حاكميت   äقانو

شو. تسويد   ¡íكړ جوړې   åسر له  يې  ÑÇÏÇې 

Çساسي   Ï  (  AREU) ÑÇÏÇې  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï  æÇ  (  USIP)  ÊنستيتوÇ Çياالتو   åمتحد  Ï  åÑلپا سولې   Ï ÇÑهيسې¡   áكا  .Ò  ٢٠١٣ له 

 Ï» څيړنه  åستر لومړنۍ  خپله   åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï áكا  .Ò  ٢٠٠٤  äفغانستاÇ  Ï AREU مياشت   åتير  .ìÏ ìكړ مالتړ  څخه  پرæژې  له  قانوæÒÑÇ Ï äنې 

محمد  ډÇكتر   åڅېر æتلي   Ï څانګو  تقنيني   æÇ Çسالمي   Ï چې  الندې¡   äÇعنو تر   «¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ

 ¡åæ شوې ليكل   ¡ææ ئيسÑ يې  åÑلپا موÏې  څه   Ï æÇ íغړ  äكمېسيو  ÊÑنظا  Ï äقانو كاÇ Ï áفغانستاÇ Ï äساسي   .Ò ٢٠٠٣ پر  چې   ¡Çخو له  كمالي  هاشم 

 æÇ نينوÇقو Çساسي   Ï كې  äفغانستاÇ په  ترڅو  كړې¡  مركه   åيو  åسر كمالى  ډÇكتر  له  كاÑكوæنكې¡ليلياÇÏ äنګ¡   åمشر  ãÇګرæپر  Ï USIP  Ï .åكړ  åخپر

.íكړ څرګندې  نظريې  خپلې   ¡åړÇ په   æستونز  Ï حكومت   Ï يوÇæلي  Ïملي   æÇ ټولټاكنو  æÇسنيو   Ï  åنظر له   äقانو Çساسي   Ï

¿íÏ ãكو ټكى   íÑæكمز  æÇ  Êقو  Ï  äقانو Çساسي   Ï áكا  ¿íÏ ãكو ټكى   íÑæكمز  æÇ  Êقو  Ï  äقانو Çساسي   Ï áكا  ٢٠٠٤٢٠٠٤  Ï  äفغانستاÇÏ ¡ندÇ په  ستاسې  ډÇنګ:   äليليا   Ï  äفغانستاÇÏ ¡ندÇ په  ستاسې  ډÇنګ:   äليليا  

 æÇتړ په  ليد   ÎÇپر  Ï كې   äقانو Çساسي  په   áكا  .Ò  ٢٠٠٤  Ï خو  شي¡   ìÇكيد æيل   äشيا ډېر  كې¡  برخه  Ïې  په  چې  بريښي¡  ÇÏسې  كمالي:  هاشم  محمد 

كې   äفغانستاÇ په  شخړæÑæ æسته   æÇ مهاجرتونو   ¡æجګړ كوÑنيو  كلونو   ٢٥ له  چې   ¡åÏ كړې هڅه   äقانو Çساسى  شوې Ï  .íÏغه   åترسر هڅې  Ñښتينې 

 Ï كې   äقانو Çساسي  Ïغه  په  چې   ¡áليدæ ما  بياÇÑغلم.   åسر توقعاتو   æÇ هيلو   æستر  æډېر له  ته   äفغانستاÇ  åÒ  .íكړ ته  ÇÑمنځ   ÓحساÇ  ìنو يوÇæلي   Ï

.åÏ شوې هڅه   åÑلپا  æكېد پلي   Ï فكر  Çړخيز  هر   æÇ يوÇæلي 

كړې¡  ژمنه   äفغانستاÇ æÇ پيژندلي په Ñسميت  يې   (UOHR) عالميهÇ لهÇڼريو حقونو   íبشر  Ï چې  ¡åÏ ÇÏ ځانګړنه  åيو  äقانو كاÇ Ï áساسي   .Ò ٢٠٠٤  Ï

هغه  په  پربنسټ    äæتړ بن   Ï شته.  نه  ژمنې  ÇÏسې  كې  قوÇنينو  Çساسي  پخوÇنيو  په   .íكړæ مالتړ  معياæÑنو  نړيوÇلو   Ï عدÇلت   Ï  æÇ Çصولو   æÏيا  Ï چې 

 Ï  ÈيتوÒستاÇ Ïسياسي  كې  شوÇÑګانو  æلسوÇليو   æÇ æاليتي   ¡ÇÑشو ملي  په  ته  ښځو  كې   äقانو Çساسي  په  بيا   åتير په   ºíشو Çضافه   äشيا  íنو كې¡ 

يوې  æړ   ÑتباÇ  Ï  ãسالÇ  Ï حقونه¡  مسلمانانو  شيعه   Ï  åÑلپا ځل   íلومړ  Ï كې   äقانو Çساسي  Ïغه  په   .íلر Çهميت   ÊياÒ  ÇÑخو  áæڅرګند سيستم  æنډې 

.íÏ  íشو  áپيژند توګه¡  په  برخې 

له  موږ   ÓæÇ هم  څه  كه   .ìشو منعكس  توګه  æÑښانه  په  پكې   áصوÇ Çسالمي  چې   ¡åÏ كې  Ïې  په  ټكى  پياæړتيا   Ï مهم  ټولو  تر   äقانو Çساسي  Ïغه   Ï

چې   ¡ÏلوÑÏ  Ñæبا ټولو  موږ  كې   (CRC)  äكمېسيو په   ÊÑنظا  Ï  äقانو Çساسي   Ï خو   ¡íكېږ ترسترګو  پكې  تګ  شاته  څه  يو  څخه  ÒÑÇښتونو  ځېنو 

 ãسالÇ كې  äقانو په Çساسي  توګه  په Ïې   .åæ بركته له   ãسالÇ Ï كۍÇخپلو  ÏÇهيو  Ï æÇ åكړæ åجګړ بنسټ  پر  سرÇ Ï åسالمي ÑÏيځ  له æÑسانو   äفغانستاÇ

شو. Çړين æګڼل   åÑلپا لوړæلو   Ï سند ÒÑÇ Ïښت  تاÑيخى  ځاÑæ ìكوÏÏ ¡áغه  ته 

 íÑال له   æÑمشو  æÇ سال  پړææÇنو  ÑÏيو   æÇ كلونو   ææÏ  Ï  äجريا تسويد   Ï  .æ  ìÑسا بې   äجريا مشوÑتي  كې  تسويد  په   äقانو Çساسي   Ï كې¡   ìپا په 

څلوæ æÑاليتونو  ختيځو   Ï äفغانستاÇ  Ï ¡توګه په Ïې   ºãالړæ ته ځېنو æاليتونو   åÒ ¡كې مرحله   åخرÂ په  كاæÑنو  خپلو   Ï چې  ¡íÏ Ïيا په  شو. Òما  بشپړ 

جوړې  غونډې  پوÑې  ساعتونو   æÑڅلو تر  ÑÏې  له   åسر كسانو  شمېر  يو  له  سيمې   Ï مو  كې  æلسوÇليو  بېالبېلو  په   äستاÑنو  æÇ كونړ   ¡äلغما  ¡Ñننګرها

څيړنې   Ï حاكميت   Ï  äقانو  Ï  USIP  Ï كې  äفغانستاÇ په  كوæنكې ÇÏ .åÏنګ   Ñكا  åمشر  ãÇګرæپر  Ï (ÑÇÏÇې)   ÊنستيتوÇ  Ï سولې  Ï Çياالتو   åمتحد  Ï كې  كابل  په  ليلياÇÏ äنګ    ١

AREUپه   Ï پوښتنې  مركې   Ï  .åÏ شوې   åترسر  Çخو له  ÇÏنګ   Ï ليكنه   æÇ مركه  شي.   áنيوæ Çړيكه   ldang@usip.org په   åسر هغې  له  شي   ìÇكيد  æÇ  íكو څاÑنه  پرæګرÇمونو   æÇ

.íÏ شوې جوړې  مشوÑې   æÇ سال
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له  مخكې   Çخو له  سكرټريت   Ï  CRC  Ï  æÇ  (UNAMA) ماموÑيت  مرستې   Ï ملتونو   æملګر  Ï كې   äفغانستاÇ په  غونډې   åسر خلكو  له   .íكړ

كومې  ته  موږ  الÑښوæنې   æÇ مشوÑې  ”ستاسې   æÇ  “¿íÏ څه غوښتنې  ”ستاسې  چې¡  مخامخ æپوښتل¡  مو  څخه  خلكو  له  شوæ íې.  تنظيم  مخكې 

ته ÇÑستانه شو. كابل  بېرته   åسر السته æÇÑړنو  له Çساسي  توګه  په Ïې   æÇ “¿íÏ

 Ï  æÑÇÏÇ بېالبېلو   Ï تفسير   Ï  æÇ كړې  ګوته  په  ستونزې  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï كې¡  ليكنه  خپله  په  ما   ¡åړÇ په   ææنيمګړتيا  Ï  äقانو Çساسى   Ï

æÑæسته   æكېد Çضافه  تر  ماÏې   ١٢١  Ï كې  شيبو  æÑæستيو  په  پيچلتيا   æÇ  ãبهاÇ Ïغه   .íÏ  íكړ æړÇندې  æړÇنديزæنه¡   íځانګړ مې   åÑلپا مديريت 

نو   ¡ìÇæ منلي   ¡åæ شوې  تصويب   Çخو له   CRC  Ï  æÇ  æ  íشو  ìځا كې   åÏمسو په  چې  محكمه¡   äقانو Çساسي   Ï موږ  چيرې  كه   æÇ  ¡åشو ته  ÇÑمنځ 

كړله.  ته  ÇÑمينځ  يې   åستونز æÇسنۍ  كې  برخه  په  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï چې   ¡åæ  åخبر ناڅاپي   åيو  ÇÏ  .æمخامخېد نه  به   åسر ستونزې  Ïغې  له 

Òæير   Ï  äقانو Çساسي   .ìÏ  ßÇæ ÇÑيې»   Ñæبا «نه   Ï  Çخو له  جرګې  æلسي   Ï  ¡åÏ شوې   áچوÇ Ñڼا  پرې  هم  كې  ليكنه  په  Òما  چې  لكه  كمزÑæتيا¡  بله 

ال  به   åړÇ Ïې  په  څنګه¿  كه   æÇ شي  ګوښه  Ïندې  له  بايد  Òæير  كې   ÊÑصو په   Ñæبا نه   Ï Âيا  كړې.  مشخصه   åÏ نه  پايله  ÇÑيې»   Ñæبا «نه   Ï æړÇندې  په 

.ìÇæ كړې  مرسته   åډېر ÑÏيځ  æÑښانه 

چې  Çæكونه¡  هغه   áټو  .åÏ  åستونز تمركز   ÊياÒ  Ï  ÊÑقد  Ï هغه  چې  شته¡  هم  كمزÑæتيا  بله   åيو كې   äقانو Çساسي  په  چې   ¡æپوهېږ  ÓæÇ موږ 

له  كې   äفغانستاÇ په چې   ¡ÏلوÑÏ Ñæبا كې   CRC په  موږ   .íÏ íشو  áكوÑæ ته جمهوÑ Ñئيس   ÓæÇ ¡ææ íشو  áكړÑæ ته لومړÒæ ìير   æÇ پاچا  Çپخو

خو   ¡íæ  ßڅو به  شخص   ÇÏ چې   ¡æپوهيد نه  Ïې  پر  موږ   .íكېږ  áليد Çړتيا  ته  مشرتابه   íمركز  íړæپيا يو  كې   ÏÇهيو په  æÑæسته¡  ګډæډيو   æډېر

څه  هر  بل  تر  ملت   æÇ شته  Çړتيا  ټينګه  ته  تمركز   ÊÑقد  Ï  åÑلپا  æكېد ته  ÇÑمنځ  بيا   Ï قانونيت   æÇ  ÊثباÏ كې   äفغانستاÇ په  چې   ¡ÏلوÑÏ مو   Ñæبا

 .åÏ نقطه  كمزÑæتيا   Ï بلكې  نه  ټكي   Êقو  Ï  äقانو Çساسي   Ï  Úموضو Ïغه  چې   ¡åشو ثابته   ÇÏ  ÓæÇ  .íلر  ÊÑæضر ډېر  ته   äپيوستو  æÇ يوÇæلي  نن 

.æلرæ ړتياÇ ته ډېر æېش   ÊÑقد  Ï موږ  ÓæÇ ښايي

به  شتوÇلي  الÑښوæنو  æÑښانو   Ï  åړÇ Ïې  په  چې   ¡ãكو فكر   åÒ  .íلر نه  ÑÏيځ  æÑښانه  ډير   åړÇ په  ګوندæنو  سياسي   Ï  äقانو Çساسي   ¡åسربېر Ïې  پر 

تر  نو   ¡ìÇæ موجوÏې  ژمنې  شرطې  بې   åړÇ په  ګوندæنو  سياسي   Ï چېرې  كه   .íÇæ كړې  مرسته  كې  برخه  په  æخت   æÇ مديريت   Ï  äقانو ټولټاكنو   Ï

 íكړæ ساتنه پايلو   Ï ټولټاكنو  Ï چې  ¡åÏلوÑÏ ړتياæ ېÏ Ï به ګوند  ګټونكى  چې  ځكه   ¡ææ نه پاتې   ìځا  åÑلپا بحثونو   æÑنو  Ï به ټولټاكنو æÑæسته 

æÇ عملي يې كړåÒ .í په Ïې كې لږ څه Òړå نا Òړå يم¡ چې Çææيم¡ Ï څرګندتيا æ æÇضاحت كومه كچه كولى شي¡ هغو ډېرÏÇ æعاææ ته ځوÇææ ÈÇيي¡ 

 æÇ يوÑناند چنه æهلو¡   Ï åړÇ په Ïې  بايد   .åÏ صلÇ يو  كې   ÓساÇ په  پايله¡  ټولټاكنو   Ï .íكېږ Çړæ åيل  په  ګډÏæيو   æÇ غليوÑÏ Ï كې ټولټاكنو  په  چې 

نوæÑ بحثونو لپاÒ åÑمينه موجوåÏ نه íæ. كه چېرې Ç Ïساسي قانوÏ ä تفسير لپاåÑ قوÇعد æÇ مقرÏ æÇ ÊÇÑ تطبيق لپاåÑ يې Ç Ïساسي قانوÏ ä تفسير 

محكمه   äقانو كې Ç Ïساسي  هماغه æخت  په  موږ  چېرې  كه   .æ نه پاته   ìځا به   åÑلپا النجو   æÇ ãبهاÇ åمرæÏ Ï نو   ¡ìÇæ åÏموجو محكمه  صالحيته  با 

ډيرÏÇ æعاګانو   åمرæÏ Ï كې مرحله  په Ïې  به  موږ   æÇ  ¡ææ áړæ منځه له   ãبهاÇ  Ï æÇ تفسير به   åندÏ محكمې  Ï نو   ¡åæ íكړ  ìځا كې   äقانو Çساسي  په 

.íلر نه   äشتو  åÑكړنال  æÇ يځÑÏ مشخص  åÑلپا حل   Ï ختالفونوÇ Ï ÓæÇ ¡åÏ åڅرګند چې  لكه   .åÏلوÑÏ سرچينه  åيو مرستى   Ï åÑلپا ځوæ ÈÇيلو   Ï

Çسالمي   .íكو خبرې   ¡íكړ توضيح   æÇ تشريح  ځانګړتياæې  æÏلت  يو  ÇÏسې   Ï چې  Ïې  له  پرته   ¡åړÇ په  æÏلت   íÑجمهو Çسالمي   Ï  äقانو Çساسي 

شي.   áپيژندæ ځانګړتياæې  يا  عناصر   íكليد  æÇ غټ  جمهوÑيت  Çسالمي   Ï چې   ¡íكيږ  áليد Çړتيا   .íæڅرګند نه  حقيقت   åړÇ په   äځا  Ï جمهوÑيت 

 ÏنتقاÇ يځوÑÏ سخت Ï åكثرÇ منځ ته كړې¡ چېÇÑ كچه åډينې يوÇډ Ï æÇ ضاحتæ åړÇ كولو پهÑæ ÈÇځو Ï عاګانو تهÏÇ ې هغوÒÇبه نه يو Úموضو ÇÏ

په ÇړÑÏ åېيمه  شريعت   Ï .íكو  ÑنكاÇ åسر صرÇحت  په  څخه   ÑتباÇ سالميÇ له  äقانو هغه Ç Ïساسي   Ï æÇ لتæÏ äفغاÇ Ï چې  ¡(äطالبا كوæنكو (لكه 

معتقدÇتو   Ï Ïين  سپيڅلي   Ï  ãسالÇ  Ï چې  كولى¡  شي  نه   äقانو هيڅ  كې   äفغانستاÇ «په  Çæيي  چې   ¡åÏ  åÏما منتاقضه   åيو  ÇÏ  .íلر  ÎړÇ منفي   åÏما

كې  قوÇنينو  خپلو Çساسي  په  مصر¡  لكه  هيوæÏÇنو¡  نوÇ æÑسالمي   Ï .íكوÑæ معنا څه  كې  عمل  په  چې  نه Çæيي¡   åÏما  ÇÏ .«íæ مخالف Ç æÇحكامو 

په Çساسي  چيرې  كه   .åÏ سرچينه  åبنسټيزæÇ ساسيÇ لوæجوړ  Ï نينوÇقو  Ï شريعت چې  توګه Çæيي¡  په  بيلګې   Ï æÇ ìكړ  ìځا  ÎړÇ مثبت  Úموضو  Ï

 .æكړæ Ñكا باندې  الÑښوæنو  Çضافي   æÑنو په   æÇ  æكړÑæ ضاحتæ ټكي بايد Ï Ïغه  موږ  نو  تعديل ÇÑځي¡  كې   äقانو

په پاí كې¡ غوÇړÇææ ãيم¡ چې په Ïې Çړå كله چې Ï عبدÇلسالã عظيمي په غياÈ كې Ï لنډې موÏې لپاÑ CRC Ï åÑئيس ãæ¡ ما غوڅ æÇ قاطع ÑÏيځ 

منلي  شريعت  چې   ¡åæكا  ÑنكاÇ يې څخه  حقونو  هغو  له  حتا  حقونو-  له  ښځو   Ï چې  ¡åړÇ په كړنو   æيزÏæÏ مخالفو  Ï كې هغه æخت  په  ما   .æ ìكړ  åÑغو

 ¡ìهغه پر ځا Ï .íلرæ يځÑÏ ښانهæÑ åړÇ هغې په Ï بايد äساسي قانوÇ چې ¡åÏ åملي ستونز åيو ÇÏ چې ¡åæما سوچ كا .åكړ åÑÏعالميه صاÇ åما يو -íÏ

په ٥٤ مه ماåÏ كې يوå كمزÑæې جمله ÇÑغلې åæ¡ چې ÇÏسې Çæيي: «æÏلت به .... Ï هغو æÏæÏنو په مقابل كې چې Ç Ïسالã له سپيڅلي Ïين سرå تناقض 

 .íكوÑæ په عمل كې څه معنا åخبر ÇÏ چې ¡åÏ ښانه نهæÑ خو بيا هم .åÏ سنتي كړنو په معنا Ï ژبه كې íÑÏ يز پهÏæÏ «.íكړæ ÊماÇقدÇ ãÒال ¡íلر
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سياسي   æÇ خبرې   åړÇ په  حكومت"  "يوÇæلي   Ï ترمنځ  نوماندÇنو   æخرÂ  ææÏ  Ï پايله  Ñياست   íÑجمهو  Ï  áكا سياسي    æÇ خبرې   åړÇ په  حكومت"  "يوÇæلي   Ï ترمنځ  نوماندÇنو   æخرÂ  ææÏ  Ï پايله  Ñياست   íÑجمهو  Ï  áكا  ٢٠١٤٢٠١٤  Ï ډÇنګ:   äليليا Ï ډÇنګ:   äليليا

باثباته   åيو  Ï يشæ قوې كې Ç ÏجرÇييه  جوړښت  په ÇÏسې  بايد  چې   ¡íÏ ãكو غټې Çنديښنې Ï æÇاليل  هغه  نظر  په  ستاسې   .åæ ìباثباته جوړجاړ  åيو  Ï يشæ قوې كې Ç ÏجرÇييه  جوړښت  په ÇÏسې  بايد  چې   ¡íÏ ãكو غټې Çنديښنې Ï æÇاليل  هغه  نظر  په  ستاسې   .åæ ìجوړجاړ

 ¿íكړ  íÑæبا ÇÑتګ  حكومت  قانوني   æÇ ¿íكړ  íÑæبا ÇÑتګ  حكومت  قانوني   æÇ

ÇÏسې  په   .æلرæ Ñئيس  ÇجرÇييه  كې  سيستم  Ñياستي  په  چې   ¡ÏلوÑÏ نه  تعامل  ÇÏسې  موږ   Çپخو كې   äفغانستاÇ په  كمالي:  هاشم  محمد 

 .íæ څه  غبرګونونه  مطلق  بايد   åړÇ Ïې  په  چې  يم¡  نه  ډÇډمن   åÒ  æÇ شته¡  هم   ìÑæنابا ډيرې   ¡íÏ ÇæÑنې  خبرې   åړÇ Ïې  په  چې  كې   áحا

 Ï  .ìÏ  ìشو ته  ÇÑمنځ   åÑلپا حلولو   Ï سيالۍ   Ï Ñياست   íÑجمهو  Ï چې   ¡ìÏ موقف  مؤقت   æÇ Çستثنايي  يو  Ñئيس  ÇجرÇييه   Ñæبا په  Òما 

پيژندلو   Ï موقف كې Ï Ïغه   äقانو په Çساسي  چې   ÇÏ مګر  ¡íلر نه   Ïجوæ مالتړ  ãكو كې   äقانو په Çساسي   åÑلپا موقف   Ï ئيسÑ ييهÇجرÇ

 ¡íكړ ÁÇجرÇ ئيس غوښتنېÑ Ñجمهو Ï چې ¡åÏ ÇÏ åندÏ ئيسÑ ييهÇجرÇ Ï ºíلر åړÇ ېÑئيس پوÑ Ñپه جمهو ßÇæ صلÇ .شيÇÑ تعديل åÑلپا

 .íلر  Ïجوæ كچه  åيو  ÝنعطاÇ  Ï åÑلپا كولو   Á ÇجرÇ ښه   Ï هغو   Ï هم  څه  كه 

چې  څه  هغه   .íلرæ ÇجرÇكوæنكي   åæÏ كولى  شي  نه  تاسې  نه¡   .íلرæ كوæنكى   ÇجرÇ  åæÏ بايد  حكومت  يوÇæلي“  ”ملي   Ï چې  Çæيئ¡  تاسې 

تاسې يې په لټه كې ياست¡ بايد په Çساسي قانوä كې موجوíæ Ï. ترڅو چې تاسې نوې الÑښوæنې يا په Çساسي قانوä كې نوې ماÏې æنه 

كولى  په ÇړæÑ åښانه Ç .åÏجرÇييه Ñئيس   ãمفهو قانوÇ Ï äجرÇييه  كولى. æÇسنى Çساسي   Çپيد شي  نه  ځوÇبونه  پوښتنې Ç Ïعتباæ Ñړ   ÇÏ ¡Æلر

.íكړæ پريكړې پرته  موÇفقې  له  جمهوÑ Ñئيس   Ï ئيسÑ ييهÇجرÇ ¡áحا هر  په   .íلرæ صالحيت  íشو  áÑسپا  Çخو له  جمهوÑ Ñئيس   Ï شي

ÇجرÇييه  شي  كولى  Ñئيس   Ñجمهو شي.  پاتې   äÇقوماند Çعلى  ځوÇكونو  Çæلو  æسله   Ï  æمر  æهر بايد  Ñئيس   Ñجمهو چې   ¡åÏÇÏ  åخبر بله   

ÇجرÇييه   .íكړæ مرسته   åسر Ñئيس   Ñجمهو له  چې   ¡ìÏ مكلف   ÓساÇپر Çصولو   Ï Ñئيس  ÇجرÇييه   æÇ  ¡íكړæ هدÇيت   æÇ Çمر  ته  Ñئيس 

æنه   åخبر  ÇÏ چې  هغه  تر  شي.  ته  ÇÑمنځ  كې  پايله  په  تعديل   Ï  äقانو Çساسي   Ï  ßÇæ ÇÏسې  چې   ÇÏ مګر   ¡íلر نه   ßÇæ  ãكو پخپله  Ñئيس 

يو.  مخامخ   åسر  íډæګډ بشپړې  له  به  موږ  منو¡ 

په هر حاá¡ كه چيرې موږ Ï ملي يوÇæلي حكومت په Çړå خبرې كوæ¡ نو بايد æ ÇÏمنو¡ چې æ Ï ßÇæ Ï ÇÏېش يوæ åسيله åÏ¡ چې په هغې كې 

ÇÑكړÑæ åكړæ åجوÏ لرí. كله چې Ï بيا شميرنې پايلې Çعالä شي¡ نو ډÇډينه به ÇÑمنځ ته شي. ښايي په ÇصطالÍ فرÇنسې يا æÑسيې ته Ñæته 

بيلګه  بله   .íلرæ  Ïجوæ Ñئيس  ÇجرÇييه  يا  Òæير   ìلومړ بل   æÇ Ñئيس¡   Ñجمهو Çæكمن  يو  به  كې  هغه  په  چې  شي¡  ته  ÇÑمنځ  جوړښت  ÇÏسې 

ښايي تركيه íæ¡ چيرې چې ÇجرÇييه Ñئيس Ï كابينې مشرتوÈ كوí¡ خو Ï كابينې پريكړې بايد هرæ مرÏ æ جمهوÑ Ñئيس له خوÇ تصويب 

 åيو څخه  جوړښت  Ñياستي  سمبوليك   åيو له  كې  æÑæستيو  Ïې  په  چې   ¡åÏ æړحل  Ïعمل  كې  تركيې  په  جوړښت   áæډ  ÇÏ شي.  تائيد   æÇ

 åپه ښه توګه له يو بل سر íهغو æÇ ¡ير ټاكيÒæ ìئيس خپل لومړÑ Ñتركيې جمهو Ï ¡ÊÑښت. په هر صوæÇæ ياستي سيستم تهÑ ìئيوÇجرÇ

نوماندÇنو   æړÇæÏ Ï خو  ºشي هم Çæقع  كې   äفغانستاÇ په به   ÇÏ چې  ¡ãلر نه   Ñæبا  åÒ .íلر  Ïجوæ Ñæبا  æÇ لىÇæيو ترمنځ   ìهغو  Ï æÇ íكو  Ñكا

 .íكړæ Ñكا ìكولى شي يوځاæ ìښايي هغو æÇ íæ توګه يو بل پيژندلي åÑæپه ژ ìسته¡ ښايي هغوæÑæ æÑمشو æÇ æغونډ æترمنځ له ډير

 æټاكنيز خپلو  چې   ¡íæ ÇÏ به  ãګا  ìلومړ  ìهغو  Ï  .íكړ  åترسر ژمنې  خپلې  په æړÇندې  ملت   Ï چې   ¡íÏ ړÇ  äÇنوماند  åړÇæÏ ¡كې  ìپا په 

 ìهغو  Ï æړÇندې  په  ملت   Ï  ÇÏ  .íكړ  åÑغو ټكي  ګډ  ترې   æÇ  íÏ كړې  يې  ژمنې  كومې  چې  æګوÑې¡   æÇ شي  ځير  ته  Çعالميو   æÇ  æÑكړنال

ځنډ  چيرې  كه   .íæځنډæ ډيرې   åهومر پايلې  ټاكنو   Ï كولى  شې  نه   ìهغو  æÇ  ¡íكړ æنه   ÝنعطاÇ  ÊياÒ ډېر  بايد   ìهغو  .ìÏ مسئوليت 

 äÇنوماند چې  شته¡  باÑæنه  خو  شي¡  نه  څه Çæقع  چې ÇÏسې   ¡ãلر هيله   åÒ .íلر  äشتو خطر   æستونز نويو   æÇ äپاڅو  Ï ¡íكړæ ãÇæÏ هم  Ñنو

 .ìÏ صلÇ يو  منل  ټاكنو   Ï كاÇæ Ñخلي.  څخه  عقل  سليم  له   æÇ پايلې æمني  ټاكنو   Ï چې   ¡íÏ ړÇ

 åÑلپا  Êثبا  Ï  äقانو Çساسي  æÇسني   Ï شي¡  ته  ÇÑمنځ   ÝختالÇ ترمنځ  Ñئيس  ÇجرÇييه  فرضي   æÇ Ñئيس   Ñجمهو  Ï چيرې  كه  ډÇنګ:   äليليا åÑلپا  Êثبا  Ï  äقانو Çساسي  æÇسني   Ï شي¡  ته  ÇÑمنځ   ÝختالÇ ترمنځ  Ñئيس  ÇجرÇييه  فرضي   æÇ Ñئيس   Ñجمهو  Ï چيرې  كه  ډÇنګ:   äليليا

شي¿ حل  څنګه   Êæتفا شي¿بايد  حل  څنګه   Êæتفا بايد 

 æÇ æكړæ Ñسم كا åصولو سرÇ له äساسي قانوÇ Ï بايد .íكړæ نهæښوÑال ãهر قد Ï هر چا Ï نه شي كولى تل äساسي قانوÇ :محمد هاشم كمالي

عملي حل الÑې پيدÇ كړæÑæ .æسته له هغه چې جمهوÑ Ñئيس Ï تحليف مرÇسم پرځاì كړí¡ بايد ÇæÏ Ïړæ خوææÇ له خوÏ Ç ملت په æړÇندې 

 Ï åئيس سرÑ ييهÇجرÇ له æÇ íلرæ چې خپلو ژمنو ته تعهد ¡ìÏ ړÇ ئيسÑ Ñجمهو .íæ Ïحيه موجوæÑ فقÇتو Ï ¡åړÇ ژمنو په Ï ئيسÑ Ñجمهو Ï

كاÑ په Çړå يو سيستم پيدÇ كړí. تر Ïې مخكې¡ چې ÇÏ كاæ Ñشي¡ ÇæÏړå نوماندÇ äÇړ íÏ¡ چې Ï ټاكنو پايلې Ç æÇصوæ áمني. موږ Çړ يو پر 

.ìÏ نه جمهوÑ Ñئيس   æÇ íÏ مني چې ټاكنې يې بايللېæ æمر æبل نوماند بايد هر .ìÏ نكىæكوÑæ äصلي فرماÇ ßچې څو ¡æپوهيږæ ېÏ
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پريكړې   íئيوÇجرÇ كولى  شي  نه  هغه   .ìÏ نه  مستقل   æÇ  ßÇخپلو چې  æمني¡   åخبر  ÇÏ Ñئيس  ÇجرÇييه  چې   ¡åÏ مهمه   åÑلپا  íمخنيو  Ï  ÝختالÇ  Ï

 åسر  ÞتفاÇ په  چې  ÑÏيځ  كابينې   Ï يا   æÇ  íÏ  íكړ تاييد   æÇ نيولي  Ñئيس   Ñجمهو چې   íكړ عملي  پريكړې  هغه  يوÒÇې  شي¡  كولى  هغه   ºíكړæ

 .íكړ يې   ÇجرÇ  åÏ شوې  áنيو

 Ñجمهو Ï .خيستل شيÇæ Ñڅنګه كا ¡ìÏ نه ìمنځ ته شوÇÑ ÓساÇصولو پرÇ Ï äساسي قانوÇ Ï ئيس څخه¡ چېÑ ييهÇجرÇ åچې له يو ¡åÏ ÇÏ åستونز

 ßÇæ ډير  Ï توګه پسې  پرله  په   .íæ كې  æÏæحد په  حكمونو   Ï äقانو مرÇ Ï æساسي   æهر بايد   ¡áكيد  ìيوځا  ßÇæ Ï ترمنځ لومړÒæ ìير   æÇ ئيسÑ

چې   ¡åÏ نه ځيركتيا   æÇ íÑهوښيا  åډير  ÇÏ چې  ¡ãكو فكر   åÒ .íنيزÇپر  Ñæ åÑلپا نويو Çختالفونو   Ï åÑتګال  áæډ  ÇÏ .شى نه   ìÇكيد عملي  غوښتنې¡ 

.íكيږ  áليد سمولو Çړتيا   Ï ضعېæ سياسي  Ï ندÇ په شي. Òما   áكړ  ìځا بېل¡ ÇجرÇييه Ñئيس¡  څخه   äقانو له Çساسي  كې  سيستم  يوÑ åياستي  په 

كې   ÊÑصو هغه  په  نو  كولى¡  شى  نه  موÇفقه   åسر بل  يو  له  Ñئيس  ÇجرÇييه   æÇ Ñئيس   Ñجمهو كې  æختونو  ځينو  په   åړÇ په  ټكو  ځينو   Ï چيرې  كه 

ÇæÏړÇ åړ íÏ پريكړæ åكړí¡ چې íæÏ ال هم كوالí شي له يو بل سرå يوځاì كاæ Ñكړí. كه چيرې íæÏ Ï ترمنځ توÇفق ÇÑنه شي¡ نو Ï قرäÂ كريم 

 íمينځګړ شي   ìÇكيد  .íكيږ  Çپيد Çړتيا  ته   Èمينځګړتو يا  حكميت  كې   ÊÑصو په   ÝختالÇ  Ï مينځ   تر  ډلو  مسلمانو   ææÏ  Ï سم   åسر حكم  له 

Ñئيس   Ñجمهو چې   åÏ  ÇÏ æړÇنديز  Òما   ¡åÏ پرته   íندÇړæ په  Òمونږ  چې   åړÇ په   Úموضو Ïغې   Ï.شي æټاكل   Çخو له   æغاړ  æړÇæÏ  Ï  ÝختالÇ  Ï

Çسالمي   æÑنو له  چې   íæ  äقاضيا غټ   åæÇ يا  ښپږ  پنځه¡   äكسا Ïغه  شي   ìÇكيد Äټاكئ:    äكسا æړ  خو  ناپييلي  شمير  يو  Ñئيس  ÇجرÇئيه   æÇ

به   åÑلپا حل   Ï Çختالفونو   Ï نو   ¡åÏلوÑÏ محكمه   äقانو Çساسي   Ï موږ  چيرې  كه  شي.  Äټاكل   åÑلپا حكميت   Ï  åړÇ په   ÝختالÇ  Ï څخه  هيوæÏÇنو 

.åÏ پاته  پيچلې   æÇ مبهمه   Úموضو تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï  åÏ كړې  æÑښانه  هم  كې  ليكنه  خپله  په  ما  چې  لكه   .åæ مرجع  مناسبه   åډير

هغه  Çند  په  ستاسې   .íÏ كړې   åÑشاÇ ته  ستونزې  حاكميت   Ï  äقانو  Ï كې   äجريا په  لسيزې  æÑæستۍ   Ï كې  ليكنه  خپله  په  تاسې  Ç Ïنګ:   äهغه ليليا Çند  په  ستاسې   .íÏ كړې   åÑشاÇ ته  ستونزې  حاكميت   Ï  äقانو  Ï كې   äجريا په  لسيزې  æÑæستۍ   Ï كې  ليكنه  خپله  په  تاسې  Ç Ïنګ:   äليليا

Çæخلي¿  åÑلپا ټينګولو   Ï حاكميت   Ï  äقانو  Ï  æÇ æړلو  منځه  له   Ï  Ï ستونزې  بايد Ï Ïغه  يې   åÑÇÏÇ ÇÑتلونكې  چې   ¡íÏ ãكو ګامونه   íخلي¿لومړÇæ  åÑلپا ټينګولو   Ï حاكميت   Ï  äقانو  Ï  æÇ æړلو  منځه  له   Ï  Ï ستونزې  Ïغه   Ï بايد  يې   åÑÇÏÇ ÇÑتلونكې  چې   ¡íÏ  ãكو ګامونه   íلومړ

 .íكړæ Ñكا  åÑلپا ټينګښت   Ï حاكميت  Ï äقانو  Ï æÇ íمخنيو  Ï æستونز  æÑنو  Ï كې ليكو   æړÇæÏ په چې   ¡åÏ åړÇ  åÑÇÏÇ نوې كمالي:  هاشم  محمد 

 æستونز  Ï ÑÇÏÇې  خپلې   Ï حاكميت   äقانو  Ï بايد  حكومت   ìنو  .íكو نه  توقع   æÇ تمه  معجزې   Ï Ïې   ßهيڅو  æÇ  åÏ  åÑكړنال مهاله   ÏږæÇ  åيو  ÇÏ

.åÏ åندÏ لومړنۍ حكومت   Ï  ¡áكو ته  حاكميت ÇÑمنځ   Ï  äقانو  Ï چې  شي¡  توګه ææيل  صرÇحت æÑ æÇښانه  په  بايد   .íكړÑæ ìځا كې  په «سر» 

 Ï شى.  تطبيق   äشا يو  په  باندې  ټولو  په  حاكميت   äقانو  Ï پربنسټ   äقانو Çساسي   Ï شي   ìÇكيد څنګه  چې   ¡åÏ  ÇÏ  åستونز كې   äفغانستاÇ په 

 æسېدÑ سرته   Ï  Ñكا Ïې   Ï  .íكو ÇÑمنځته  Çړتيا  æړلو  مينځه  له   Ï توكو   åÑمخد  æÇ  Ïفسا جنګساالÑۍ¡   Ï كې  ټولنه  په   áتطبيقېد  äشا يو   äقانو

 æمالتړ  Ï  äفغانستاÇ  Ï كې  ټولنه  نړيوÇله  په   áæډ  Çهمد  æÇ ټولنو¡  مدني   æÇ  æÑÇÏÇ  Ï æÏلت   Ï ته¡  مالتړ   æعناصر ټولو   Ï ټولنې   Ï حكومت   åÑلپا

خلكو  له   åړÇ په  پالنونو  خپلو   Ï  æÇ  íكړ ښكيل  كې  كړنالÑې  په  Çصالحاتو  خپلو   Ï ټولنه  بايد  حكومت   .íلر Çړتيا   ¡áشمو په  æÏستانو   æÇ

ترمنځ   ìهغو  Ï شي   ìÇكيد الÑې  له   ãپيغا æÑښانه   åيو  Ï ته  خلكو  شي.  ته  ÇÑمنځ   ÞتفاÇ نظر   Ï كې  ټولنه  په   åړÇ Ïې  په  ترڅو   ¡íكړæ خبرې   åسر

شي  نه  æÑæسته  ناهيليو   æÇ ÇÑæنيو  تر  كلونو   æډير  Ï  äفغانستاÇ شي¡   åپو خلك  چې   ¡åÏ Çړينه  شي.  ته  ÇÑمنځ  æÑحيه   äپيوستو  æÇ يوÇæلي   Ï

.íكړÑæ ãÇæÏ ېÑپو  åخرÂ تر  ته  الÑې  همدې  هم  بيا  كولى¡ 

تر  بن   Ï Úموضو هم Ïغه  څه  كه   .íكېږ  áليد ډېرÇ åړتيا  ته  ځوÇكمنتيا   æÇ ړتياæپيا پوليسو   æÇ پوځ  Ï چې شي¡  بايد ææيل   åړÇ په لومړيتوبونو   Ï

 åÏ نه  تمركز   åÑپو باندې  پياæړتيا  په  پوليسو   Ï خو   ¡åÏلوÑÏ موقعيت  كې  مركز  په   Ñكا  Ï ټولنو  نړيوÇلو   æÇ لسيزې   Ï  Ïليږ  Ï æÑæسته  كنفرÇنس 

 åترسر  åندÏ äغبرګو چټك   Ï الندې تر ÑÇÏÇې  حكومت  چې æ Ïاليتي  شي¡  جوړ  كې  هر æاليت  په  بايد  يو Çæحد   äغبرګو چټك Çمنيتي   Ï .شوې

 ¡íلرæ ìځا كې  كرښې  لومړۍ  په   äغبرګو  Ï كې   ÊÑصو په   æكېد ته  ستونزÇÑ Ï æمنځ   æÑنو  æÇ پيښو¡ ÇÑæنيو  ناڅاپي   Ï به  كړÏ .íغه Çæحدæنه 

Çړتيا  بيړنۍ   åيو  áæجوړ پوځ   íÑæبا  æÇ منظم   åيو  Ï كې   áحا عين  په  مخنيوæ ìشي.  پيښو   æړæنا  Ï شي¡   ìÇكيد چې   ¡íكړ ډÇډمنه   åخبر  ÇÏ چې

شي.   áشميرæ لومړيتوبونو  له  ÑÇÏÇې  نوې   Ï بايد  پوليس   æÇ  æÏÑÇ  .íكيږ ګڼل 

 åپه تير سيستم¡  تدÑÇكاتو   æÇ تهيې  Ï حكومت  Ï æÇ ¡Áقضا ګمركاتو ÑÇÏÇې¡   æÇ پوليسو  Ï ¡حكومت  ìنو بايد  كې  منځه æړلو  له  په   Ïفسا  Ï

 æÑÇÏÇ Ï پرضد  Ïفسا  Ï پاملرنه æشي.   æÇ توجه  ته   æÑÇÏÇ ټاكنو  Ï چې   ¡íكيږ  áليد Çړتيا  پر Ïې Ï Ïې   åسربير  .íكړ  ÍصالÇ  ¡åړÇ په  كانونو   Ï بيا 

 íشو عملي  ترæÇسه  چې  كړ¡   Ñخپو  åسر شمير æړÇنديزæنو  يو  له   ÑپوÇÑ يو  áكا  .Ò  ٢٠٠٨ پر   ¡íيږÏيا نامه  په  كميټې  سترې   Ï چې  كميټه¡  ترمنځ 

 .íلر ÒÑÇښت  پاملرنې   æÇ توجه   Ï æړÇنديزæنه  كميټې  عظيمي   Ï چې   ¡ìÏÇÏ  Ñæبا Òما   .íÏ نه 
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مخالفت   Ï ترڅو  شي¡  تطبيق  بايد   äقانو ګوندæنو  سياسي   Ï  .íلر نه  ÇÑتلونكى  ښه  ګوندæنو  سياسي  له  پرته   äيسيوÒپوÇ يا  سياست  مخالف 

 Ï  æÇ Ñئيس  ÇجرÇييه  شي   íÇكيد  .íلرæ æضعيت  لږÏيدæنكي   Ï حاكميت   äقانو  Ï به  Ïې  له  پرته  شي¡   åبرÇبر Òمينه   åÑلپا  æكيد پوÑته  منظم   Ï غږ 

چې   ãلر هيله   åÒ شى¡  نه  ته  ÇÑمنځ  جوړښت  منظم   åÑلپا  äيسيوÒپوÇ  Ï چې  ترڅو   ¡áحا هر  په   .íړæÇæ  ßÇځو مخالف   æÇ  äيسيوÒپوÇ پر   íمالتړ هغه 

 .íكړæ مالتړ څخه  ډلي  له  هغه   Ï  æÇ ئيسÑ Ñجمهو له   äÇÑهمكا  åÏÏ æÇ ìÏ يې  ìپرځا  æÇ  íكړ نه  كې ÇÏخل   äيسيوÒپوÇ په   äځا خپل  ÇجرÇييه Ñئيس 

جرګو   æÇ ګانوÇÑشو  Ï كې ليكنه  خپله  په  ما   .íحليږ الÑې  له  جرګو   æÇ ګانوÇÑشو  Ï سلنه  ٩٠ تر   ٨٠ محلي Çختالفونه  چې   ¡åÏ ړæ يلوæ Ï ¡كې  ìپا په 

په Çړæ Ï åړÇنديزæنو په برخه كې¡ æړÇنديز كړæÇ íÏ í ال ÓæÇ هم په خپل ÑÏيځ æالړ يم¡ چې شوÇÑګانې æÇ جرګې بايد Ñ Ïسمي عدÇلت په سيستم 

 .íكيږ  áليد Çړتيا  ته  تعقيب  مسئلې  Ïغې   Ï شي.   åترسر بڼه   áمها  ÏږæÇ په  بايد   ãغاÏÇ  áæډ  ÇÏ شي.  مدغم  كې 

ليلياÇÏ äنګ: كه چيرې په ÇÑتلونكي كې له طالبانو سرå مذÇكرې پيل شي¡ Ç Ïساسي قانوÏ ä بشپړتيا æÇ تماميت جرياä به په كوã ډåÑÇÏÇ áæ شي¿ليلياÇÏ äنګ: كه چيرې په ÇÑتلونكي كې له طالبانو سرå مذÇكرې پيل شي¡ Ç Ïساسي قانوÏ ä بشپړتيا æÇ تماميت جرياä به په كوã ډåÑÇÏÇ áæ شي¿

 ÝنعطاÇ څه يو  بايد   åړÇ ېÏ په خو   ¡ìÏ چوكاټ يو   äقانو نه Ç .íæساسي   åړÇ په قانونيت   æÇ äقانو  Ï بايد مخامختيا  لومړنۍ  كمالي:  هاشم  محمد 

بايد  كې   æخبر په   åسر هغو  له   .íÏ  íشو  íÑæكمز پرتله  په   Çپخو  Ï  äطالبا  .íلرæ  äشتو بايد  هم  بيلګى  ځينى   íكړÑæ  íكړÇÑ  Ï  æÇ  ¡íلرæ  Ïجوæ

 .íلر څه   åÑلپا هغوæ Ï íيلو  چې   íæ ÇÏ ãقد  ìلومړ

ÑÇÏÇې  ناپييلې   åيو پر  هم  ال   ÇÑشو  åÏيا چې   ¡åÏ Çړينه  نو  Çæخلي¡   åغاړ پر  الÑښوæنه  مذÇكرÇتو   Ï  ¡íړÇغو  (HPC)  ÇÑشو عالي  سولې   Ï چيرې  كه 

 Ï  ìهغو  äطالبا چې  شته¡  شخصيتونه  شمير  يو   ÏتحاÇ  Ï  áشما  Ï كې  هغو  په  چې   ¡íكيږ  Çخو له  كسانو  ÇÏسې   Ï الÑښوæنه   HPC  Ï شي.  بدلې 

بولي.  نه  ګټه  په  سولې 

شي¡  ته  ÇÑمنځ  بايد  پوښتنه   ÇÏ توګه¡  په  بيلګې   Ï شي.  ته  ÇÑمنځ  Òمينې  ګډې   åÑلپا  æغاړ  æړÇæÏ  Ï بايد  شي¡  پيل   ÊÇكرÇمذ چې  مخكې¡  Ïې  تر 

هغو  له  نو   ¡íلر æنه  عالقه   åسر پوښتنو   æÇ غوښتنو  Çساسي  Ïغو  له   ßڅو چيرې  كه   ¿íړÇغو حاكميت  Çغيزمن   æÇ يوÇæلى  ملي  سوله¡   ßڅو چې 

 .ìÏ ګټه بې  يې   ãÇæÏ æÇ áكېد ښكيل  كې  مذÇكرÇتو  په   åسر

 ¿åÏ څه  معنا  خبرې  Ïې   Ï نو   ¡íړÇغو شريعت  چې  Çææيي¡   ìهغو چيرې  كه   .íړÇغو څه  توګه  ځانګړې  په   äطالبا  ¡æپوهيږæ چي   ¡åÏÇÏ  ãقد æÏيم 

موږ  مني¿  نه  يې  æلى  چې   ¡åÏ  ÇÏ پوښتنه  مني¡  نه   äقانو Çساسي   äطالبا چيرې  كه   .æلر سيستم  قانوني   æÇ  äقانو Çساسي   ÓساÇپر شريعت   Ï موږ 

 ¡Øې شرÏ خو په ¡íفق لرÇتو åكړې سر åÏÒ نجونو له Ï چې هغو ¡ìÏ يدلىÑæÇ خوشاله نه يو. ما åډير åړخونو سرÇ له مشخصو äساسي قانوÇ Ï هم

 .íæ سم  åسر حكمونو  له   ãسالÇ  Ï چې

ÇÏسې باæÑæنه شته¡ چې طالباßÇæ Ï ä ګډäæ نه غوÇړí¡ خو په حقيقت كې ÇÏسې نه åÏ. كه چيرې نوì حكومت ÇÑمنځ ته شي بايد Ç ÇÏمكاä برÇبر 

شي.   åبرÇبر فضا   æخبر  Ï  æÇ موقعيت  ته  طالبانو  چې  شي¡ 

 Ï حكومت   Ï يا  حلولو   Ï  æستونز سياسي   íÑفو  Ï يا   –  äقانو Çساسي  كې  كلونو  ÇÑتلونكو  په  چې   ¡íلرæ  äشتو Çړتيا   ÇÏ چيرې  كه  ÇÏنګ:   äليليا

شي¿ نه  قرباني   äقانو Çساسي  پخپله  پكې  چې   ¡íÏ كومې ستونزې  هغه  كې  برخه  په  تعديلونو  نو ÇÏ Ïسې  شي¡  لپاåÑ-تعديل   äبدلو  Ï سيستم 

په  چې   ¡íسيږÑæ ته  نتيجې  Ïې  كې   äجريا په  تطبيق   Ï  äقانو Çساسي   Ï حكومت  چې  شته¡  هيلې  ÇÏسې  توګه   íÏعا په  كمالي:  هاشم  محمد 

 .íæ Êثبو يو   åÑلپا  äجريا ښه   Ï  Úموضو  Ï به   ÇÏ  .íلر  äشتو Çړتيا   åÑلپا تعديالتو  ځېنو   Ï كې   äقانو Çساسي 

 Ï  .íكيږ ګڼل   Èلومړيتو بيړنى  يو   Êتعديال كې   äقانو Çساسي  په  نو  æساتو¡   åÑلپا  íمخنيو  Ï ثباتيو  بې   æÑنو  Ï Ñئيس  ÇجرÇييه  موږ  چيرې  كه 

شي.   åترسر سم   åسر حكمونو  له   äقانو Çساسي   Ï بايد   Úموضو  ÇÏ بريښي.  Çړين  ÇÑغوښتل  جرګې  لويې   Ï  åÑلپا  Ñكا ÇÏسې 

 íÒكر  Ï  .ææ نه  كې   ÞنطباÇ په   åسر  äقانو Çساسي   Ï  ¡áكړ  åترسر كې  ÇÑغوښتلو  په  جرګو  مشوÑتي   Ï يې   íÒكر Ñئيس   Ñجمهو  Çپخو چې  څه  هغه 

æخت  هغه  په  بايد  جرګه  لويه   .íÏ شوې  پټې  سترګې   äشتو په   äلماÑپا  Ï چې  كړ¡   Çپيد  ÓحساÇ  ÇÏ ته   äلماÑپا ÇÑغوښتل¡  جرګو  Ïغو   Ï  Çخو له 

 .íلرæ غونډې   äلماÑپا چې  شي¡  æÇÑغوښتل 

 ææÇجنډÂ  Ï æشي  پاملرنه  كې   ãقد  íلومړ په  بايد  چې  ته  څه  هغه   .åÏ نه   åستونز كومه  ÇÑغوښتل  جرګې  لويې   Ï نو   ¡íæ  ìپرځا خبرې  Ïغه  چې  كله 

په  هم  Ñئيس  يو   åÑلپا جرګې  لويې   Ï  ¡íæ æÑښانه  ډېر  بايد   ¡íكېږ  åپرېكړ يې   åړÇ په  چې  ترڅنګ  مسئلې  هغې   Ï موخه  جرګې  لويې   Ï  .íÏ  áæجوړ

مديريت   Ï ړخونوÇ تيكوÇتكنوكر  Ï äجريا  Ï æÇ æستونز  Ï به ځوÑ äÇئيس   .íæ ندæخا كفايت  ښه   æÇ æكړ  åÏÒ ښو  Ï äÇيوځو بايد  يې  كاÑ .ìÏ Ñئيس 
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لويې   Ï  åګډ په   ìهغو ټاكي.   äمنشيا  åæÏ يا  يو   æÇ  áمرستيا Ñئيس   Ï يو   áæډ معمولي  په  جرګه  لويه   .íæ خاæند  æړتيا   Ï كې   æپوهيد په 

 åÑپو  æÇ  íلرæ  åسر ځانه  له  قوÇعد  غونډې   Ï بايد   ìهغو  .ìÏ  áبيو پرمخ   æÇ  áæجوړ  ÇجنډÂ  Ï يې   åندÏ چې   ¡íæجوړ سكرتريت  جرګې 

هېڅ  كې   ÇجنډÇ په  چې   ¡íكړ æÑښانه   Úموضو  ÇÏ بايد   ìهغو  .íæ  ìشو تعريف  ښه   æÇ æÑښانه  توګه   åبشپړ په   ÇجنډÇ چې   ¡íكړæ پاملرنه 

په Ïې  شي.  تاييد   æÇ تصويب  Çخو له  خوæ ÇړÇنديز Ñ Ï æÇئيس  له   æغړ  ٥٠ يا   ٤٠  åلږ تر  لږ   Ï åفقر  åيو چې   ÇÏ مګر شي  نه  موضوÒ Úياتېدلى 

æنيسئ. مخه   ÝÇنحرÇ  æÇ  Ï æتلو   Ï څخه   ÇجنډÇ له   æÇ  íكړæ مديريت   ÇجنډÇ  Ï توګه  Çغيزمنه  په  شئ  كولى  تاسې  توګه 

څخه   æÒستاÇ له   ÇÑشو  Ï ليوÇلسوæ Ï جرګه لويه   åÑلپا تعديل   Ï äقانو Çساسي   Ï چې پوهاÇæ äيي¡   æÇ متخصصين  äقانو  Ï :نګÇډ  äڅخه ليليا  æÒستاÇ له   ÇÑشو  Ï ليوÇلسوæ Ï جرګه لويه   åÑلپا تعديل   Ï äقانو Çساسي   Ï چې پوهاÇæ äيي¡   æÇ متخصصين  äقانو  Ï :نګÇډ  äليليا

څه Çæياست¿ تاسې   ¡ìجوړيد شي  نه  څه Çæياست¿پرته  تاسې   ¡ìجوړيد شي  نه  پرته 

ټاكنې  يې  æÇسه  تر  چې   ¡åړÇ په   æÒستاÇ  Ï شوÇÑګانو   Ï æلسوÇليو   Ï كې  جرګه  مشرÇنو  په   äلماÑپا  Ï محكمه   åستر كمالي:  هاشم  محمد 

چې   ¡ãكو فكر   åÒ  .íلېږæÇÑ íÒستاÇ  åæÏ ìپرځا  íÒستاÇ  åيو  Ï ته  جرګې  مشرÇنو  بايد  شوÇÑګانې  چې æاليتي  نه Çæ ¡íÏيي   ìشو  åترسر

Çæخلو.   Ñكا څخه  قاعدې  همدې  له  هم   åÑلپا جرګې  لويې   Ï شو  كولى   ¡íæ نه  شوې   åترسر ټاكنې  شوÇÑګانو   Ï æلسوÇليو   Ï ترڅو 
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49  ¿íÏ مطرحې  ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

Ï څرګندæنو لپاåÑ ستاسي غوښتنې

لوستونكى  خپرæنو  Çæحد   ìÏ  Ï تاسى  كه   ÊÑصو هر  په   .íÑæÇ څخه  ستاسو  چې   ìلر عالقه   åډير Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 ìكړ  åÏستفاÇ څخه كتابونو  له  مو  يا   ¡ìæ ìكړ  äæګډ كې  يا Ñæكشاپ   لكچر  په  كې  څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد   Ï äفغانستاÇ Ï مو يا  ياست¡ 

 ¡ìÏ æړ  ÒÑÇښت   Ï ډير   åÑلپا Òمونږ  غوښتنې   æÇ څرګندæنى  ستاسي   ¡ìæ  ìكړ  Çپيد Âشنايى   åسر څيړنو   æÇ كاæÑنو  له  ÑÇÏÇې   Ï مو  يا   ¡ìæ

خپلو   Ï څير  ښه  په  æÇÑړنې  السته  كاæÑنو  خپلو   Ï  æÇ تعقيب  ټوګه  ښه  په   Ýهد خپل  ترڅو   ìكو مرسته   åسر مونږ  له  æړÇنديزæنه  ستاسى 

.æكړ شريكې   åسر لوستونكو  له  خبرæنو 

 åچې له مونږ سر ìنګه تاسي كوالÑÇهمد areu@areu.org.af ìÑبريښناليك له ال Ï ستاسي غوښتنى åÑنو لپاæڅرګند Ï Ñسانه الÂ تر ټولو

+(٠)٩٣  ٥٤٨ ٦٠٨ ٧٩٩ په Çړيكه كې شي 

 •ìتماميږ  ßښناÒÑÇ ډير åÑمونږ لپاÒ åړÇ ìÏ توګه نظر Ñæكوالì شى¡ Çما ستاسى ځوÇبونه æÇ معلوماÊ په  تاسي په خپلوÇكه 

له ÑÇÏÇ ìÏې ìÑÇÏÇ ìÏ Ï æÇ له څيړنو سرå څنګه Çشنا شوÏ )ì خپرæنو له الìÑ¡ يا ìÑÇÏÇ ìÏ Ï په غونډæ يا مجلسونو كې• 

 • (ìÑله ال äæګډ 

 •ìكو åÏستفاÇ åÑڅه لپا Ï ې له څيړنوÑÇÏÇ Ï نېæÒÑÇ æÇ څيړنې Ï äفغانستاÇ Ï

 •ìې څيړنې څنګه تر السه كوÑÇÏÇ Ï نېæÒÑÇ æÇ څيړنې Ï äفغانستاÇ Ï

 •ìكو   åÏستفاÇ نو نه   په برښنايې يا چاپى څيرæيا   له خپرÂ

æ   áæÏړÇندì شى•  څه  ته  Ï خپرæنو معلوماتتاسو 

 •ìÏ څه شى åړÇ څيړنو په Ï ìÑÇÏÇ ìÏ Ï نديزنهÇړæ ستاسو

 •¿åÏ ìÑپو  åړÒ په تاسوته  پيښه  يا  خپړæنه  كومه   ìÑÇÏÇ Ï نىæÒÑÇ æÇ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 •ìتماميږ Ñنه ګټوæÑمونږ كاÒ كې æÏÑÇپه كومو مو Ñæستاسي په با

 •ìمطالعى ځا Ï يا ستاسى æÇ ساحه ìندÏ Ï ¡عالقه
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نوãنيټهنيټه خپرæنى   Ïãنو خپرæنى   ÏáÇليكوáÇپښتوپښتوليكوìÑÏìÑÏÚڅيرنى موضوÏÚڅيرنى موضوÏáæÏ څيرنى  ÏáæÏ څيرنى  Ï

له Ïسمبر ٢٠١٤  æÇ كوچنيانو¡كوÑنيو   Ï  ¿ìكو سفر   ìÒÇيو كوچنياæ äلى   

صنعتى   æÑنو  æÇ æÑÇپا   åنظر له  ټولنو  Çستوæنكو   Ï څخه   äفغانستاÇ

Çنګيزې تګ   Ï ته  هيوæÏÇنو 

Çچاæيز  .ÑÂ چونا 

æÑبگاپو  áÇ لين  جنيفر 

پيالنګو  ìÑÇÏ æيلفر  ليحه  

ÏÇÒÂمنش شكريه 


 كډÇæلي æÇ نړيوÇلې 

شبكې

تحليلى څيړنه

باÑÇÒ نوÇمبر ٢٠١٤  Ï  æÒپيا  Ï كې   Ñننګرها په   äفغانستاÇ  Ï Çهميت:  ټولنيز   Òپيا  Ï

ÊÇÑمقر  æÇ قوÇعد  غير Ñسمي 

 پايښت لرæنكىجوليا مينويا ãÏÇ æÇ پين

معيشت

åقاعد íÑكا

ښځو Ñ æÇهبريت: ÑÏسونه æ æÇړÇنديزæنهنوÇمبر ٢٠١٤  Ï كې   äفغانستاÇ نجاÊپه  ÑÂيا 


Ñپاليسى پاڼهجند

Çپيمو سپتمبر ٢٠١٤  Ï  æÇ  ÏقتصاÇ  áÇكليو  ¿íÑÇæميدÇ يا   Èناهيليتو

حالت æÇښتونكى 

فيشستين  áæپا


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

تركيبى څيړنه

څيړنى سپتمبر ٢٠١٤  Ï  äفغانستاÇ  Ï څيړنه¡   åيزÇ ډله   Èخونديتو  Ï معيشيت   Ï

ãÇګرæپر

Çچاæيز  .ÑÂ  پايښت لرæنكىچونا 

معيشت

Ñبرشو

سكتوÑ سپتمبر ٢٠١٤  Ï ګنډنى  Ï :äæګډ كى  ماÑكيټ   íÑښا  æÇ äناÇځو  ¡Ñجنډ

كى     äفغانستاÇ كابل  په  بيلګي 

مالت  ÏÑيچاÑ æÇ پين  ãÏÇنكىæپايښت لر 

معيشت

åقاعد íÑكا

پېچلتياææ سپتمبر ٢٠١٤  Ï بهير  Ï حل  Ï النجو  Ï æÇتړ په  كې æÇ Ïبو   äفغانستاÇ په

سپړنه

Óتاما æنسنت 


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

پاليسى پاڼه

æضعيتÂگست ٢٠١٤ ميكانيزمونو   Ï  åÑلپا ښخړÏæحل   æټاكنيز  Ï  äفغانستاÇ  ÏìÏجياكو æÑÇنى 


ìÑÇپاليسى پاڼهحكومتد

په Âگست ٢٠١٤ څخه æÑæسته   áكا  (٢٠١٤)  ã١٣٩٣ له   ¿íÑÇæميدÇ يا   Èناهيليتو

كښت  Ñكوكنا  Ï كې   äفغانستاÇ

Ïيويد   æÇ فيشستين   áæپا

منسفيلد


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

پاليسى پاڼه

٢٠١٤ äجو ÑننګرهاÏ حكومتولي:   æÇ سياست  æاليتي  كې   äفغانستاÇ په 

بېلګه æاليت 

جكسن Çشلى 


 پايښت لرæنكى

معيشت

 موضوعي

څيړنه

٢٠١٤  äتجربېجو ټولټاكنو   Ï  äفغانستاÇÏ بحث:  ميز   ìÏګر  ÏæÇ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï 

æÒÑÇنى Çæحد

ìÑÇحكومتدÏ ميز ìÏګر Ï 

äبحث جريا

٢٠١٤ äجو Ï كې  Ñننګرها  æÇ هلمند په æاليتونو  نښتو   Ï «كړ بدتر  يې   æبد له 

ãپا ته  كر   æÑكوكنا

منسفيلد Ïيويد 


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

 موضوعي 

څيړنه

طريقې مى ٢٠١٤ يوې   Ï  åÑلپا جالكولو æÒÑÇ æÇني   Ï كليو   Ï  :äفغانستاÇ

     áæجوړ

پين  ãÏÇنكىæپايښت لر 

معيشت

åقاعد íÑكا 

الÑښوæÏ Ïلسمه مى ٢٠١٤  ìæمرستند  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï يا  تر  څخه  Çلف   Ï

٢٠١٤ ګنه 

æÇ څيرنى  Ï  äفغانستاÇ  Ï 

æÒÑÇنى Çæحد


Èكتا

پرتې مى ٢٠١٤  ìندÇړæپر پايښت   Ï Çخو ها  مالي Çړخونو  له  پوځ   ملى   äفغاÇ

ننګونې

پيتر   æÇ  ìÒجيستا Çنتونيو 

كوينتن


ìÑÇتحليلى څيړنهحكومتد 

كې Çپريل ٢٠١٤ ټولنيزيوځايوÇلي  په  څنګه  پرæګرÇمونه   Ñكا  Ï  æÇ مالتړ  ټولنيز 

شوÇهد څخه   áنيپا  æÇ هند  Ïيش¡  بنګله   ¡äفغانستاÇ  Ï Çخلي¿   åنډæ

جسيكا   ¡äجانيا بابا  بابكن 

Ñبيكا   æÇ هاګن-ÇÒنكر 

هولمز


Ñتركيبى څيړنهجند

مهاÑتونو Ç åÏÒ Ïپريل ٢٠١٤  Ï نهÇندæژ  Ï ) BRAC  ( ßبر  Ï كى  äفغانستاÇ په

كى مشاÑكت  تولنيز  په   åنډæ نېÒæÑ Ï تونوÑمها  íÑكا  æÇæكړ

ÇچاÒæ ¡بابكن   .ÑÂ چونا 

هيګن  ¡جسيكا  جانين  بابه 

Òنكر


Ñپاليسى پاڼهجند

له Çپريل ٢٠١٤ كې   äفغانستاÇ په  څرنګه   ìÑكړنال موندنى   áشتغاÇ  æÇ  Ñكا  Ï

 æنيزÒæÑ Ï ندæژ  Ï )ßبر( BRAC  Ï ¿ìكو مرسته   åسر  ãغاÏÇ ټولنيز

بيلګى  ìكړ  åÏÒ Ï åÑلپا معيشت   Ï ښځو  ځوÇنو   Ï  æÇ تونوÑمها

بابا  بابكن  Çچاæيز¡   .ÑÂ چونا 

هاګن- جسيكا   ¡äجانيا

 æÇ Çكتر¡  ÇÒنكر¡شاهين 

ÇÑجنيفرباګوپو


Ñموضوعي جند 

څيړنه

په æاليتونو Çپريل ٢٠١٤  äبدخشا  æÇ بلخ  Ï كې  áكا  ٢٠١٣ په  خاÑæې æÒÑÇنه:   Ï

كركيله  æÑكوكنا  Ï كې 

فيشستين  áæپا


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

 موضوعي 

څيړنه

نه ماÑچ ٢٠١٤  Ï  äقانو  Ï  æÇ Êæقضا  åړÇ شكايتونوپه   æټاكنيز  Ï  äفغانستاÇ  Ï

مرÇعاتولوخطرæنه

ËÑحا  áÇغز


ìÑÇموضوعي حكومتد 

څيړنه

كتنهماÑچ ٢٠١٤  åيو ته  حكومتولۍ  كې   äفغانستاÇ نجاÊپه    تحليلى څيړنهحكومتدÑÂ ìÑÇيا 

پانګونو) ماÑچ ٢٠١٤  ) كاæÑباæÑنو  منځنيو   æÇ كوچنيو   Ï كې   äفغانستاÇ په 

íګرÇÏسو  åييز سيمه   æÇ پرمختګ 

مشعل مجيب 


ÏقتصاÇ ليكنهسياسى íÑكا  

د افغانستان دڅٻرنی اوارزونی واحد خپرونی






