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 مشروعیت حقوقی نظام افغانستان؛ نیاز به قانون اساسی

 مطالعات استراتژیک و منطقویمرکز 

 

  938 :شماره

 (هـ ش 1031 عقرب 6الی  میزان 03از )

نطقه افغانستان و مو اجتماعی  امنیتی، اقتصادی، تحليل رويدادهای مهم سياسی ،وارهفته یۀاين نشر
توسط مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی تهيه و  ليسی و عربیهای پشتو، دری، انگکه به زباناست 

 گردد.نشر می
 



 2 |                                                 938 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

 

 خوانید:آنچه درین شماره می
 

 0 ..................................................... یبه قانون اساس ازینظام افغانستان؛ ن یحقوق تیمشروع

 3 .............................................................................................................. مقدمه 

 4 .................................................................................................... یخیتار نهیشیپ 

 5 ............................................................................................. یبه قانون اساس ازین 

 7 ............................................................................ دیجد یعوامل ساختن قانون اساس 

 8 ........................................................................................................ یر یگجهینت 

 9 ........................................................................................................ شنهاداتیپ 

 01 ............................................................................................................ مراجع 

 

 

 

 

  

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 3 |                                                 938 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

 

 

 حقوقی نظام افغانستان؛ نیاز به قانون اساسیمشروعیت 

 مقدمه

ن حقوق و وجایب طرفی این وثیقه .شودقانون اساسی یک کشور میثاقی میان شهروندان و دولت شمرده می
سازد. شهروندان در چارچوب آن خواستار حقوق خویش شده و در مقابل آن در پیشگاه دولت را مشخص می

بر اساس قانون اساسی، دولت هم برای شهروندان خود در چارچوب قانون کنند. وجایب خود را ادا می
سازد. در صورت ضیاع شان کرده و در محدوده آن شروط و قواعد خود را عملی میاساسی، اعتراف به حقوق

دانند که یکی بر دیگری چه حقوق و وجایبی را رود و طرفین نمیاین وثیقه، جامعه به سوی هرج و مرج می
 گردد.بند و باری در جامعه حاکم میخودسری و بی در نتیجهاست، و دارا 

های عمومی یک حکومت دولت و حکومت، ارگان قانون اساسی عبارت از مجموعه قواعدی است که کیان
های مردم چنان حقوق و آزادیهای مذکور و همهای ارگانصالحیت یهمحدود، )مقننه، قضایی و اجرایی(

 ۱.یک کشور را تعریف می نماید

وانین که قداری در چارچوب قانون اساسی تقریبا یک قرن پیشینه دارد. با وجود ایندر افغانستان حکومت
اری دنون اساسی حکومتولی با آن هم به صورت دوامدار زیر چتر قا ،اساسی در ادوار مختلف تغییر یافته

ادامه یافته است. این اولین باری است که از یک سال بدین سو افغانستان فاقد قانون اساسی است، زیرا با 
به میان آمدن حکومت سرپرست امارت اسالمی قانون اساسی گذشته ملغی اعالن شد و تا کنون بر تسوید یا 

ه عنوان مدت بو نه قانون اساسی گذشته برای کوتاهتدوین قانون اساسی جدید رسما کاری صورت نگرفته 
شده است. این مسئله به نوبه خود در مشروعیت نظام فعلی در سطح ملی و بین  پذیرفتهقانون اساسی 

 افزوده است.  نظام کنونیهای و بر چالشنموده منفی  تاثیرالمللی 

 ز لحاظ تاریخی، نیاز به قانون اساسی برایدر این مقاله تحلیلی کوتاه، ضمن نگاه کوتاه به اهمیت قانون ا
 شود.نظام سیاسی، عوامل به میان آمدن قانون اساسی و مسایل دیگری به بحث و بررسی گرفته می
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 پیشینه تاریخی

سیاسی و اجتماعی جوامع، سطح  و تحوالت در بخش تغییراتدر درازنای تاریخ به صورت تدریجی در اثر 
ها افزایش یافته تا آن که زمامداران بطور تدریجی توانایی آن را از دست دادند که بر مردم آگاهی و فکری ملت

به زور سرنیزه حکومت نمایند. بنابر این زمامداران برای حفاظت از حیثیت و حکومت خویش به دادن حقوق 
ه در قالب قانون اساسی ارائگوهایی و گفت هاانفرم با اصداررا برخی از این حقوق ام کردند. به شهروندان اقد

ن . بر همیمحکوم شده استقانون، به اضمحالل  فاقدی هر جامعه است که گواهی تاریخهای واقعیتکردند. 
داشتن قانون  ،داری و شهروندانزمامداران سالیان متمادی پیش از میالد جهت تنظیم امور حکومت اساس،

( قبل از میالد ۰۱۰۲ـ  ۰۲۰۲) هایسال اند. بطور نمونهاساسی را یک ضرورت پنداشته و بر آن تاکید کرده
(، در مصر باستان Manouهند باستان قانون مانو ) (، درHammurabi) حمورابیدر تمدن بابلی قانون 

قوانین بوخوریس، در روم باستان قوانین هیرودت و احمس و در یونان باستان قوانین دارکون را سراغ داریم، 
)یاسا(ی چنگیزی حیثیت قانون  ی آن،در نظام ظالمانه چنگیز برای تنظیم امور کشورداری و رعایا یحت

م به صدور منشور ۱۰۱۱ادشاه بریتانیا در سال اساسی را داشت. در نتیجه فشارهای سیاسی روز افزون، پ
داری و تنظیم امور آن را به شکل مطبوع و ویرایش یافته جهت حکومت .( مبادرت ورزیدMagna Cartaکبیر )

  ۰.گذاشت در اروپا کشورداری برای اولین بار ارائه نمود و سنگ تهداب قانون اساسی را

بعد از هجرت به مدینه « صلی الله علیه وسلم»رسول الله  که آن است گواههم چنان تاریخ درخشان اسالم 
که ننه ای ؛، میثاق مدینه را اساس گذاشتخود استقرار نظام سیاسی اسالم در اقدامات آغازین ، برایمنوره

نشان مداری قانونتوجه اسالم را به از همان آغاز بلکه  ،کردحیثیت قانون اساسی اسالمی را افاده می
 .دهدمی

 درخشانی بوده که قدامت آن به بیش یمداری دارای پیشینهاز لحاظ تاریخی افغانستان نیز در عرصه قانون
رسد، امان الله خان اولین زمامداری است که سنگ زیرین قانون اساسی را نهاد، سپس از یک قرن می

تسوید قانون این دوران البته در نادرخان، ظاهر شاه، داود خان، ببرک کارمل، داکتر نجیب، مجاهدین )
مهویت در دوره ج حامد کرزیاساسی صورت گرفت ولی تصویب آن بنابر برخی مسایل اختالفی باقی ماند( و 

 ۲ .ردیدگمیترتیب و تنظیم  قانون اساسی، قواعد و اصول احوالمطابق مقتضیات و  همین راه را پیمودند. و

و قواعد آن بر  چرخیدمیقانون اساسی در دوران متوالی امان الله خان، نادرخان و ظاهر شاه بر نظام شاهی 
شهروندان، نظام قضایی و ساختار اداری آن تا حد زیادی با  و حقوق نظامی عیار شده بود که آزادی چنان

لین بار قانون اساسی را در قالب رسید. سپس داودخان برای او مناسب به نظر میوقت همانشرایط و حاالت 
نظام جمهوریت و دموکراتیک به معرفی گرفت و در چارچوب آن نظام حکومتی خود را ترتیب و پایه گذاشت. 
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 های اسالمی تا حد زیادیاسالم به مثابه دین رسمی دولت قلمداد و بر ارزش ،در همه قوانین اساسی گذشته
 گذاری گردیده است.ارج

گر آن است که این جامعه به طور ویژه در قرن زیستن جامعه افغانی به صورت دوامدار با قانون اساسی نمایان
قانون  ۱۲۳۰هنگامی که در سال  یاست. حت گرفتهو با آن خو  همراه بودهمداری گذشته با قانون و قانون

ل اساسی زمان ظاهر شاه به غیر از فص اساسی تهیه و ترتیب نگردیده بود، در دوره انتقالی حامد کرزی قانون
 ۴مربوط به شاه، قابل تطبیق بود.

 نیاز به قانون اساسی

گردد، چرا که بحث پیرامون ها مطرح نمیگونه پرسشامروزه در مباحث علمی و نوشتارهای تحقیقی این
یدا نی نیاز به آن پزمااما باشد، از ارزش علمی برخوردار نیست. موضوعاتی که به طور کلی روشن و واضح می

آن  ونپیرامبحث  این صورت، در .اندیشه عدم نیاز به قانون اساسی عمومیت یابد ،شود که در یک جامعهمی
ره ضرورت به صورت فشرده دربا با درنظر داشت وضعیت کنونی افغانستان اینک ؛کندپیدا می بسزاییاهمیت 

 به قانون اساسی بحث خواهیم کرد:

داری و شکل و میکانیزم انتخاب نظام سیاسی بیشتر به سیستم حکومت سیاسی:مشروعیت نظام  -۱
این میکانیزم تنها از طریق قانون اساسی قابل دستیابی است. زمانی که . مسؤولین حکومتی وابسته است

قانون اساسی کیان نظام و مکانیزم انتخاب مسؤولین را ارایه می کند، سیستم حکومتی و میکانیزم انتخاب 
در  های اسالمی حاکمیتاین جا یک نکته قابل تاکید است که در نظام کند.سؤولین مشروعیت پیدا میم

مفهوم  های اسالمیدر نظام مگرگردد. و در چارچوب آن تعریف می داردگذاری تنها مرجع الهی قالب قانون
با  ،کندامیر فرمانی صادر میشود یا رئیس جمهور یا قانون ترتیب میوقتی یک  این است کهحاکمیت الله 

. در نظام اسالمی حاکمیت سیاسی یا کندپیدا میی یاجرا بُعد و بعد از آن ،هقرآن و سنت مطابقت داشت
ور روی همین منظ داده است.شان را شریعت اسالمی برای این حقمسئولین کار شهروندان بوده که  انتخاب

 ۱گردد.می از سوی ملت و شهروندان تایید میقوانین اجتهادی بعد از مطابقت با شریعت اسال 

ن در افغانستا .گردندها تصویب میپرسی یا از مجرای پارلماندر جهان امروزی قوانین اساسی از طریق همه
شهروندان  ،هاروشاین در همه  یابد.انجام می ۶هااز راه لویه جرگهعادت بر آن رفته است که این مسئله 

ا چه های مردم ب؟ وکیالن و نمایندهگرددکنند که رئیس جمهور چگونه انتخاب فیصله میدخالت داشته و 
میکانیزمی انتخاب شوند؟ صدر اعظم داشته باشند یانه؟ صدر اعظم از سوی پارلمان انتخاب شود یا به روش 

که بر اساس قانون  گنجانند، زمانیدیگر؟ همه این موارد را مردم انجام می دهند و آن را در قانون اساسی می
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توان گفت که نظام سیاسی را مردم مشروعیت بخشیده، و این گیرد، میاساسی نظام سیاسی شکل می
 باشد. مشروعت نشان رضایت مردم بوده که غیر از حاکمیت مطلق الله متعال می

 قانوننمایند. اگر حکومتی های سیاسی مشروعیت حقوقی خویش را از قانون کسب میهمین طور نظام
اساسی نداشته باشد به این معنا است که نه مشروعیت مردمی داشته و نه مشروعیت حقوقی دارد، بنا بر این 

قانون  تدوینخواهد که هم مشروعیت مردمی و هم حقوقی داشته باشد الزم است تا به هر حکومتی می
 اساسی مبادرت ورزد. 

ارت اسالمی امروز نیازمند تهیه و تدارک قانون اساسی گردد که امهای این بحث نمایان میبر اساس یافته
است که نظام سیاسی و چارچوب حکومتی خود را به مردم معرفی کرده و آینده نظام حکومتی خود را تبیین 

ای را معرفی کند که مردم در انتخاب نظام کند، اگر امارت اسالمی از راه قانون اساسی یک نظام سیاسی
 د. نماین به نوبه خود راه مشروعیت بخشیدن را در سطح بین المللی هموار میسیاسی دخیل باشند ای

به میان آمدن قوانین عادی کشور مانند: قانون جزا، قانون مدنی، قانون  ـ مشروعیت نظام حقوقی:۲
ها در مجموع نظام حقوقی را های گوناگون وغیره .. همه اینخانهبازرگانی و قوانین رسیدگی به امور وزارت

 دهند. ولی مشروعیت این نظام از قانون اساسی نشأت می گیرد. زیرا از یک سو قانون اساسیتشکیل می
ر سازد، دکند و از سوی دیگر میکانیزم به میان آوردن آن را مشخص میدر ساختن قوانین عادی تجویز می

آنچه اساس آن منهدم شود، هر چه بر آن بنا شده زیرا ، باشدمینبود قانون اساسی همه قوانین عادی ملغی 
حقوقی ثابت باقی بماند و  خواهد که نظامگردد. اگر امارت اسالمی میباشد بصورت طبیعی نابود می

 الزم است نخست قانون اساسی را به میان آورد.حفظ کند، را خود مشروعیت 

های استبدادی و زمامدارانی که بدون رضایت شهروندان حکومت ـ جلوگیری از استبداد سیاسی:۳
د، و از شونمرده میهای غیر عادالنه و استبدادی برشنمایند، نظامحکمروایی کرده و از ایشان نمایندگی می

بقا و پایداری به خصوص در جهان امروزی برخوردار نیستند. قانون اساسی مرجعی است که از استبداد 
 اختیارات رئیس جمهور را مشخص .کندهای رسیدن به زمامداری را تعیین میراه .نمایدسیاسی جلوگیری می

اصول و استقالل قضایی  کند.میان را تعیین شگانه و وظایفهای قوای سهصالحیت یمحدوده نماید.می
باری اگر قانون اساسی نباشد رئیس جمهور یا امیر کشور خود را مطلق العنان پنداشته،  سازد.میرا روشن 

این گردد. نمین معلوم آ رضایت مردم در قبال و سازد. تصامیم و اختیارات وی را هیچ بندی محدود نمی
 شود.نظام بین المللی کنونی پنداشته میاسالمی و شریعت استبداد سیاسی مخالف 

ر بدر نبود قانون اساسی شهروندان در کارکرد خویش به مشکل  ها و حقوق شهروندان:ـ تشخیص آزادی۴
دانند کدام کار از نظر نظام حاکم مشروع و قانونی و کدام کار غیر قانونی و غیر مشروع نمی، و خورندمی

 بطور مثال: نظام فعلی زیر چتر امارت .گرددمیفاصله میان ملت و دولت ایجاد این سبب  ؟شودپنداشته می
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ها و حقوق اتباع خود را مشخص نساخته، نمی دانند که تظاهرات اسالمی در روشنایی قانون اساسی آزادی
یا خیر؟ از راه  نمایند و یا خیر؟ اظهار نظر کنند یا نه؟ با احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی ادامه دهند

ه ک است کنند یا نه؟ همین طور مسایل زیادی اقدام یپوهنتون و ماموریت دولت استادیرقابت آزاد برای 
به  .از قانونی بودن و نبودن آن درست آگاهی ندارند یموارد چنینزیرا در  .سر و کار دارندبا آن روزانه افغانها 

ه و مردم ب دهد.بی اعتمادی میان ملت و دولت را خاتمه همین دلیل نیاز به قانون اساسی است تا فضای 
 متی به حالت عادی خود بر گردد.و حقوق و آزادی های خود آگاهی یافته و سیستم حک

در  .یکی بخش محتوایی آنست و دیگری شکلی آن ؛نظام قصایی دو بخش داردمشروعیت نظام قضایی:  ۵
تماعی ه در مسایل اجککه از آن استفاده صورت می گیرد فقه اسالمی است   یبخش محتوایی نخستین مرجع

ن قانو  را قوانین نوع اینو گیرد مینون بهره او در  بخش شکلی تا حد زیادی از ق .قانون است ریو تعزی
 دهد.میشروعیت خویش را از دست مقوانین دیگر  ،اگر قانون اساسی نباشد بخشد.میاساسی مشروعیت 
اد ، خودکامگی و فسومرجهرجقضایی مشروعیت نداشته باشد، در نظام قضایی  دیگر هنگامی که قوانین

 کند.و هیچ چارچوب حقوقی را مراعات نمی نمودههر قاضی مطابق میل خود فیصله صادر  کند.میرخنه 
 .رددگسی ایجاد قانون اساباید  ،آن به منظور جهت حفاظت از نظام قضایی و مشروعیت بخشیدن اینروی 

 عوامل ساختن قانون اساسی جدید

و  شود.می یا به تعلیق در آورده از بین رفتهگاهی قانون اساسی  .هر جامعه نیاز به قانون اساسی جدید دارد
در چه  .میان آیدبه و قانون اساسی جدیدی  شودقانون اساسی گذشته از میان برداشته گاهی نیاز است تا 

 کنیم:اندکی بحث میشود؟ پیدا مینیاز  اساسی جدیدقانون به حاالتی 

کنند: یا آنکه آزادی خود را از های جدید، دو گونه ظهور میدولت های جدید:ـ به میان آوردن دولت۱
متعددی  هایکه یک دولت به بخشکنند یا ایندولتهای مستقل عرض اندام می عنوانگیرند و به استعمار می
ترین اقدام، کند و در این دو حالت اولین گام و مهممیگردد و از متن آن دولت جدیدی ظهور تقسیم می

زیرا قانون اساسی نظام سیاسی دولت را  آغاز کند. آن بادولت کار خود را  تاساختن قانون اساسی است 
تخاب رئیس طرز العمل ان .سازدهای قوای سه گانه را مشخص میاختیارات و صالحیت .کندمی تعیین

کند. بنا بر این دولت پیش از همه جهت تعیین نظام و تشخیص قواعد، قانون اساسی دهی میجمهور را نشان
شود. بطور مثال: ایاالت متحده امریکا از بریتانیا در سال سازد که این سند استقالل نیز شمرده میمی

م( و هند و پاکستان بعد از ۱۱۱۳ـ  ۱۱۱۴م(، یوگوسالویا و چکسلواکیا بعد از جنگ جهانی اول )۱۷۷۶)
ها همه این کشورها پیش از اداره نظام ۷شان را روی دست گرفتند.گرفتن آزادی، ساختن قوانین اساسی

که بدون قانون اساسی ایجاد این  ندچارچوب حقوقی را به میان آوردخویش، جهت مشروعیت نظام 
 های حقوقی امکان پذیر نیست.چارچوب

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 8 |                                                 938 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

بحث دیگری که زمینه ساختن قانون اساسی را هموار می سازد به  های جدید:آمدن حکومتـ به میان ۲
ها و قواعدی که های جدید بر پالیسیهای جدید است، گاهی اوقات حکومتمیان آمدن حکومت

و اقدام به ساختن قانون اساسی  باشندنمیراضی اند های گذشته در قانون اساسی جابجا کردهحکومت
، امکان هک . به این مفهومعمومیت ندارداین عملکرد  اماکنند. جدیدی که در برگیرنده قواعد جدید باشد، می

گفت  توانمی ،دارد حکومت جدیدی قانون اساسی حکومت گذشته خویش را تعقیب نماید. بنابر این بحث
ری و ساختار سیاسی و چارچوب حکومتی آن مخالف بوده، این که اگر امارت اسالمی با نظام گذشته جمهو 

تواند قانون اساسی جدیدی را بنا نهد و مطابق ضرورت خویش می امارت اسالمی .یک فرایند عادی است
سیستم حکومتی و نظام سیاسی و ساختار مورد عالقه خود را در آن جابجا کند. اما ابهام و سردرگمی پیرامون 

 .داشته باشد هاییلرزهو پس تهدیدات تواندمیی نظام، هانوعیت و پایه

گذار این هم یکی از اسباب به میان آمدن قانون اساسی است. گاهی قانون ـ عدم تطابق با وقت و شرایط:۳
آید که در قانون اساسی در مورد آن ابراز بینی نکرده است و شرایط طوری به میان میآینده را درست پیش

ند و روی کبینی نشده باشد، در همچون موارد قانون اساسی نیاز به تعدیالتی پیدا مییشنظر یا حکمی پ
 گردد.  همین دالیل قوانین اساسی گذشته تغییر و تبدیل می

 گیریتیجهن

هر کشور بدون استثنا به قانون اساسی ضرورت دارد. و این یک حقیقت پذیرفته شده است که در نبود قانون 
در نبود قانون اساسی  چهچنان .شوندهای آن مختل شده و در نهایت با سقوط روبرو مینظاماساسی جوامع و 

مداری داری، قانونو در همه ابعاد حکومت دهد.میها مشروعیت ملی و بین المللی خود را از دست نظام
 گردد. های شخصی میقربانی سلیقه

یم و برد، این وضعیت بصورت مستقالی قانون رنج میافغانستان که از سال گذشته به دین سو به شدت از خ
ها و تهدیدات مهلکی روبرو ساخته است، از یک سو آینده نظام، طبیعت و غیر مستقیم کشور را با چالش

ده به رسمیت نشناختن جامعه بین المللی گردی ای براینوعیت آن به ابهام کشیده شده و از سوی دیگر وسیله
 مداری و نامشخص بودن نوعیت نظام آن است.ز اسباب آن نبود قانونیکی ا بدون تردید، که

سازد که خالی شدید قانون اساسی، اداره بررسی نیاز به قانون اساسی از جوانب متعدد این را نمایان می
ر ها بسازد، روی این ملحوظ، برداشتها و تهدیدات زیادتری روبر مینظام و پیشبرد آن را روز به روز با چالش

های نظام کنونی باید بر اساس یک پروسه ملی، قابل قبول ملت آن است که امارت اسالمی برای تثبیت پایه
 نماید.جدی های اسالمی برای تسوید و تدوین قانون اساسی اقدام و استوار بر ارزش
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 پیشنهادات

ی یا تهیه قانون اساس قانون اساسی، الزم است که حکومت سرپرست جهتبه ـ با در نظر داشت نیاز شدید ۱
د های عاجل ملی قلمداتعدیل قانون اساسی گذشته، یک کمیسیون تسوید را ایجاد و این امر را از اولویت

 کند.

امور  هگردد کاذعان می واکنون که برخی افکار مبنی بر عدم نیاز افغانستان به قانون اساسی وجود دارد؛  ـ۰
 پیرامون امارت،در سطح رهبری الزم است تا  ؛شوده پیش برده میهای اسالمی بداری بر اساس ارزشدولت

هایی جدی صورت گیرد و مخالفین قانون اساسی قناعت داده شوند، زیرا جامعه را بدون بحثاین مسئله 
و  ن استهای زیادتری را گشودومرجبند و باری و هرجبی هایدروازه در حقیقت قانون اساسی رها کردن،

 .به میان آوردنای را های کشندهونی، چالشبرای نظام کن

ها به پیش برده ها و حتی سلیقهخالی قانون موجود است و هر چه به اساس فرمان در حالت کنونیـ ۲
شود. جامعه ما نیز همانند جوامع دیگر به قانون اساسی نیاز دارد، بدین منظور باید تا تدوین قانون می

هـ.ش( بطور ۱۲۴۲اساسی جدید، عجالتا یکی از قوانین اساسی گذشته )مانند قانون اساسی سال 
 مدت با اندکی تغییرات نافذ گردد.اهکوت

ـ فرایند تسوید و تدوین قانون اساسی جدید طوری طرح گردد که در فرجام به عنوان قانون اساسی شناخته ۴
که مردم در تدوین آن نقش داشته، اطمینان حاصل کنند شده و قابل قبول همه مردم باشد. در ضمن این

 است.در نظر گرفته شدههای اسالمی و ملی در آن که همه ارزش

 پایان
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 مراجع

 ۱۳ص  هـ.ش، ۱۲۱۰،  اصالح افکار کابل، مبادی حقوق شير علي ظريفي، -۱

 ۱۲۱۲، انتشارات مستقبل: سميع الله مجاهد، ترجمه،  حقوق اساسی عمومی ،محمد جعفر کوهستانی -۰
 ۰۱، ص هـ.ش

 ۱۱۲ -۱۲۲ص  هـ.ش،۱۲۱۲،انتشارات مومندقانون پوهنه،  ،اسدالله الفتـ ۲

 ۱۱، ص ۱۲۱۶، جالل اباد، انتشارات سالم ،جلد اولقانون تحليل او شننه، د اساسي  ،عبدالصبور مبارز -۴

 ۷۱او  ۷۴ص  اسالمي سياست، ،ګوهر الرحمن -۱

 ۳۳او  ۳۷، صص هـ.ش ۱۲۱۰مبادي حقوق افغانستان،  انتشارات سعيد، ،نظام الدين عبدالله -۶

 .۲۲مرجع سابق، ص ، محمد جعفر کوهستانی، حقوق اساسی عمومی -۷

 

 

 

 

 

 

 
 

 

خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۹۰۹۹۷۰۷۷      تماس:
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