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 قانون اساسی نه  قران کریم کالم الهی است
 

ورت قانون اسایس تحلیلگران امارت اسالیم میگویند قران کریم قانون اسایس ماست    . در مباحث روی ضر
ر بر یم اید که انها یا قانون اسایس و   پروسیجر تدوین ، تصویب ، توشیح در برخورد اول با این گفته چنی 

ورت قانون اسایس طور گریز   و تنفیذ انرا   امون ضر نمیدانند یا اینکه دانسته انرا برای پوشش بحث پی 
 بیان میدارند . 

اطوری های    شدهاصطالح قانون اسایس نه در قرآن ذکر  ، نه در صدر اسالم کار برد داشته و نه در امیر
. این اصطالح در تحوالت پسا قرون وسطایي معمول شده و برخاسته از   بزرگ اسالیم جا داشته است  

 اروپا میباشد . 
ر مورد ندارد .قرانکریم کالم الیه است که نه کیس انرا تدوین کرده ،  لهذا قرانکریم را قانون اسایس گفی 

 ت . نه مرجیع انرا تصویب نموده و نه به توشیح مقایم رسیده و نه توسط بشر تنفیذ گر یده اس 
در قدم دوم این سوال مطرح میگردد که مردم حت  عده زیاد دانشمندان علوم اجتمایع وسیایس همه از  

  احکام قرآیر اگیه دارند ؟
ده ای از حقوق و وجایب دولتمردان وحکومت شوندگان میباشد که کار هردو جانب  قانون اسایس فشر

 قدرت را در فهم و حل و فصل امور ساده واسان میسازد . 
پس بهی  انست تا کشور دارای قانون اسایس باشد و قانون اسایس متیک به احکام و نصوص قرایر چنانکه  

ر معیار ساخته شده است  ر اسایس افغانستان به همی   . از اول تا اکنون قوانی 
ر ساخت بشر در افغانستان تطبیق نگردد ، درین مورد ابهامات به میان یم   آ گفته شد که قوانی  اید  اخی 

یعت که  ات ۱۲۰۰زیرا از زمان تدوین شر   سال میگذرد در جهان تغی 
 بزرگ علیم ، سیایس ، تخنییک و تکنالوژیک رخ داده است که در ان زمان وجود نداشت : 

یعت تنظیم گردد ، قانون هوا نوردی را چگونه میتوان    -- قانون ترافیک جاده چگونه بر معیارهای شر
یع ساخت ؟ درین موارد ا امروز دران زمان نبود وسایل   ز قیاس هم کار گرفته شده نمیتواند زیرا ابزار  شر

وت به اشارات ترافیک بود نه به الیسنس و جواز سی    ونه طیارات   تراسپورت عمدتآ حیوانات بود نه ضر
 . و نه هوانوردی 

ر الملیل و    -- ر بی  ر ساخت بشر در امارت اسالیم تطبیق نشود جمیع قوانی  میثاقهای و منشور اگر قوانی 
 برای امارت اسالیم باید غی  قابل پذیرش باشد و ارزش انطباق  نداشته باشد . درین حالت 

های جهایر
میگردد وقت  منشور سازمان ملل متحد  سوال عضویت کشور در سازمان های جهایر و منطقوی مطرح

ن موسسه جهایر چگونه که ساخت بشر است از جانب امارت قابل قبول و تحقیق نباشد عضویت درا
الملیل کار ، سازمان صیح جهان ، یونسکو ،  ر  الملیل مثل سازمان بی  ر  میشود ویا سازمانهای دیگر بی 
ر الملیل ُپست و دههای دیگر که دارای موازین ، میثاقها ،   تجارت و سازمان بی 

یونیسف ، سازمان جهایر
، در صورت عدم قبول ان اسناد بخاطر ساخت    اساسنامه ها اند و انها برای شان حیثیت قانون را دارد 

د .   قرار میگی 
 دست بشر افغانستان از انها اخراج میگردد و کشور عمآل در یک انزوای خطر ناک جهایر



باید قبول نمود که روی منافع  با ان  تابع موازین یکطرفه ساخت برای تعامل  جهان امروز را نمیشود 
ر الملیل و دهها مصیبت دیگر با کشوری ان هم کشور جنگ زده و نا   توان از لحاظ اقتصادی ، روابط بی 

ر جهان را نیم پذریم اما جهان در خدمت ما قرار  جهان هم اهنگ شد . نمیشود که گفته شود ماهیچ چی 
 .  داشته باشد 

 ختم 
 
 


