
 

 تضاد در قانون اساسی افغانستان
 

 

 
    فضل احمد گردیزی

 

 

قانون اساسی نافذ در افغانستان توسط هیئت سی وپنج نفری نخبگان و چیز فهمان تسوید گردیده که در 

،پوهاندمحمد موسی معروفی، آن حقوقدانان شهیر کشور چون پوهاند سالم عظیمی  ترکیب

پروفیسوردکتورمحمدطاهرهاشمی،پروفیسورمحمد هاشم کمالی،دوکتورطاهر بورگی وغیره دانشمندان 

مدرن شامل بودند.این هیآت کثیراالعضا که اکثر شان آموزگاران حقوق  شریعت غرای محمدی و حقو ق

 ه مر جع ذیصال ح تقدیم نمو دند.فصل تر تیب وب ماده  دردوا ز ده 162وشریعت اند مسوده ای شامل 

 هجری شمسی ادامه یا فت مو رد1382جدی سال  14قوس الی  22مسوده درلویه جرگه ایکه ازتا ریخ 

 بحث، تد قیق وتصو یب قرارگرفت. 

دولت انتقا لی اسال می افغانستان  ر ئیس 7/11/1382مورخ  103متن تصویب شده تحت فرمان شما ره 

 م گردید. توشیح وانفاذ آن اعال

اینکه دانشمندان ما چه تسوید کردند وعالی ترین مرجع تصمیم گیری مسایل عمده وسرنوشت 

 سازکشوریعنی لویه جرگه بعد ازسه هفته حالجی ازآن چه بیرون آوردند،بحث و تدقیق وسیع بکاردارد.

 خواهم روی یک سلسله تناقضات عمده وآشکار مکث کنم.می درین مضمون

یک سکه تقلبی است که یک روی آن به منظورفریب مردم نجیب مسلمان افغانستان و ر این تضاد شبیه 

 دیگربه هدف اغوای جامعهء جهانی رقم زده شده. وی

 واحد وغیرقا بل تجزیه است( -مستقل -ماده اول: )افغانستان دولت جمهوری اسالمی

 ماده دوم : دین دولت جمهوری افغانستان، دین مقدس اسال م ا ست.

 هالمللی کماد ه هفتم به صراحت ذکر شده:) دولت منشور ملل متحد،معاهدات بین الدول،میثاق های بیندر

 افغانستان به آن ملحق شده است واعال میهء جهانی حقوق بشررا رعا یت میکند.(

  

 آیا ممکن است این دو تر بوز را در یک دست گرفت؟

 

اسات دین مقدس اسالم آ گاهی دا شته با شـد  کسیکه اعال میهء جهانی حقوق بشررامطالعه وازاس

 بــوضاحت میداند که به اتکای قاعدهء عام منطق ارسطویی اجتماع نقیضین محال است.

به منظور وضاحت مطلب به تذکرچند ماده از اعال میهء جهانی حقوق بشرومقایسهء آن با احکام الهی  

 کـه  درج کتاب محفوظ قرآن مجید است می پر دازم.

مجمع عمومی ملل متحد به  1948دسمبر  10اعال میهء جهانی حقوق بشردرجلسه  عمومی مورخ 

رسیده ودولت وقت افغانستان درپای آن امضا نموده ودولت فعلی هم که تابع قانون اساسی نا فذهء   تصویب



 ا تمندرجکشورمیباشد،مکلف است درساختارقوانین واجراآت روزمره ی اورگانهای دولتی تمامی  فعلی

 اعالمیه ی مذکور را صادقانه رعا یت نمایند.

 حیثیت وحقوق باهم برابراند. -ماده اول: تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و ازلحاظ کرامت

 کس را نباید دربردگی یا بنده گی نگاه داشت.ماده  چارم: هیچ

 ی یا تحقیرآمیزقرارگیرد.ماده پنجم:هیچکس نباید شکنجه شودیا تحت مجازات ظا لمانه،ضد انسان

ماده شانزدهم :هرمرد وزن بالغ حق دارد بدون هیچ محدودیتی از حیث ملت ،نژاد یا دین با هم ازدواج      

در تمام مدت  زناشوئی وهنگام ،ازدواج باید با رضا ئیت کامل وآزادانه زن ومرد صورت گیرد.کـنند

 وق مساوی دارد.انحالل آن در امور مربوط به ازدواج زن و شوهر حق

ماده هژدهم :هرشخص حق دارد ازآزادی اندیشه ،وجدان ودین بهره مند شود،این حق مستلزم آزادی 

تغیردین یا اعتقاد و همچنین آ زادی اظهار دین یا اعتقاد، درقالب آموزش دینی،عبادات و اجرای 

 است. آئینهاومراسم دینی به تنها ئی یا به صورت جمعی،به طورخصو صی یا عمو می

ماده نزدهم: هرفردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی ازداشتن عقاید 

خود بیم ونگرانی نداشته باشد،ودرکسب ودریافت وانتشاراطال عات وافکار به تمام وسایل ممکن وبدون 

 مرزی آزاد با شد. مال حظه

شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست  (: هر شخص حق دارد با 2ماده بیست یکم: ) فقره 

 یابد.  

بینیم درارتباط به محتویات ومفاد مندرجات مواد فوق الذکراعال میه جهانی حقوق بشر احکام حاال می  

بال منا زعه حقوق اسالم  بخصوص دساتیر صریح قرآن مجید چگونه است و آیا سازش و امکانات تطبیق 

 ان واحد میسر میباشد؟ا ین هر د و در زمان و مک

مرجح است که ارشادات آسمانی را در ارتباط به مو ضوعات فوق الذکر مندرج در اعال میه ی جهانی 

بشر، به همان عبارات عربی که نازل گردیده بنویسم ، ولی با وسیله، تایپی که در دستر دارم  حقوق

 ترجمه و تفسیر را بدون کوچکترینمتبرکهء قرآن کریم بصورت معرب ممکن نیست، اما  نوشتن آ یا ت

تحریف از) تفسیر کابلی( نوشتهء موال نا محمودالحسن دیوبندی نقل کرده ام. این  ایزاد، تنقیص یا

تفسیرشریف  د رعـهد سلطنت محمد ظاهرشاه تحت نظرهیئتی ازعلمای افغانستان به دری ترجمه ونشر 

 ن ما قراردارد .گردید واکنون بیشتر ازهرتفسیر دیگر دردسترس هموطنا

 اینک ترجمه چند ی ازآیات متبرکه را که به موضوع بحث ما مرتبط است نقل میکنم : 

 سورهء مبا رکهء نساء

: واگر ترسیدید درحق دختران پدرمرده پس نکاح کنید کسی را که خوش آ ید بشما از زنان دو دو  3آیه 

انید پس نکاح کنید یک زن را یا سریه گیرید توسه سه و چهار چهار. پس اگر ترسیدید که عدل کرده نمی

 های تان ) یعنی کنیزی را که مال تان است(.مالک است دست آ نراکه

درتفسیرآیت نوشته شده حقوقی که زنان منکوحه راست کنیزان مملوکه را نیست اگردرمیان آنها عدا لت 

 حد مقرر نیست.کنیزرامهر نیست ومعاشرت آنها راکدام  نکنید برشما مؤاخذه نمیباشد

 

 سورهء مبارکهء بقره

 ونکاح مکنیدزنان مشرکه راتاآنکه ایمان آرند وهرآ ینه کنیزمسلمان بهتراست ازآ زاد  ز ن: 221آیهء 

 مشرکه واگرچه به شگفت آرد شما را وبه نکاح مدهید زن مومنه را بمردان مشرک تا آنکه ایمان آ ر ند

 رچه به شگفت آ رد شما را.والبته غالم مسلمان بهتراست ازمشرک واگ

 : ومردان را برزنان فضیلت است.228آ یهء  

 : مردان مسلط اند برزنان بدان واسطه که برتری داده خدا بعض شان را بربعضی.       34آ یهء 

 

 سورهء مبارکهء النساء

ند زنان : حکم میکند خدا شما را درحق اوالد تان که مرد راست حصهء دو زن .اگر تنها باش 11آیهء 

ازدو پس مرآ نها راست دوثلث آ نچه گذاشته ازمال واگر باشد مولو ده یکی پس مراو راست نیم  زیاده



 مال.

 

در تفسیر آیهء مبارکه توضیح شده که اگرتعداد دختران از دو تجاوز کند مثال ده باشد بازهم حصه مجمو 

صرف یک دختر دارد نصف ما ل بیشترنمی با شد.هرگاه متوفی  عی شان ازد و ثلث ما ل موروثـه

 متروکه به اوتعلق میگیرد ولی اگرتنها یک پسرباشد تمامی ما ل متروکـه به او تعلق میگیرد.  

 سورهء مبارکهء المائده

: ومرد دزد و زن دزد پس ببرید دستها ی شان .جزای آ نچه به عمل آ ورده اند عبرتی است از  38آیهء 

 جانب خدا .

( ازعبداله ابن عمر روایت است که پیامبر خدا  2165صحیح البخاری ) حدیث نوت:درکتاب حد یث  

 دست دزدی را از د زدید ن سپر ی که قیمتش سه درهم بود قطع نمودند.

  

 سوره مبارکه ی بقره 

: بکشیدایشان راهرجا که بیابید ایشانرا وبرآرید ایشانرا ازآ نجا که بر آوردند شما را و ازدین  191آ یهء 

در تفسیرآ یه ی مبا رکه آ مده است که گناه از اسال م برگشتن  داشتن سخت تر است از کشتنباز

 باربارازقـتل درماه حرام شدید تر است.

 

 سوره ی مبارکه ی آل عمران

 : با ید نگیرند مو منان کا فران را دوستا ن.27آ یه ی 

 

 سوره ی مبا رکه ی الما یده

یهو د ونصارا را دوستان. آنان در میان خود دوست یکد یگر اندء  : ای مو منان مه گیرید 51آ یه ی 

 دوست دارد ایشانرا ازشما پس اوست ازایشان. کسیکه

  . 

 سوره ی مبارکه ی بقره

: حالل کرده است خدا سوداگری را وحرام ساخته است سودرا.پس کسیکه آ مد به وی پند 275آ یه ی 

آ نچه گذشته و کاراو سپرده شده است بخدا و کسیکه بر  ازطرف پر وردگارش پس بازآ مد پس اوراست

 گش به سودخواری پس آن گروه باشند گان دوزخ اند ایشان درآ نجا جاو یدان .

 

 :وگواه گیریددوشاهد ازمردان تان پس اگرنباشد دومرد پس یکمردودوزن گواه شوند. 282آ یه ی 

 

با مندرجات اعال میه جهانی حقوق بشردر تضاد در قرآن کریم وکتب حدیث اسناد مزید وجود دارد که 

 است.

سوره مبارکه ی النسا ذکر شده که خدا)ج( هر گناه رااگرخواهد می بخشدء مگرشرک  116مثالً در آیه 

راهر گز نمی بخشد. درتفسیرآیه نوشته است که شرک منحصر به پرستش غیراله نیست. برخالف حکم 

 ست.خد احکم دیگری را پسندیدن نیز شرک ا

وای به حال دولت افغانستان که نه تنها اعال میه ی جهانی حقوق بشر را پسندیده بلکه درپا ی آن امضا 

 نموده واین امضا متضمن آ نست که قوا نین افغانستان باید خالف مندرجات این اعالمیه نباشد. هم

 

 بحث میگیر یم. اکنون با بیان مثالهای عملی تقابل ودشواریهای تطتبیق قانون اساسی را به

 اصل اول وبسیاربا اهمیت اعال میه جها نی حقو ق بشرآزادی است وبا صحه گذاشتن براین حق مسلم

 به اسارت گرفتن جوانان سیا ه پوست 1947ای جدید درتاریخ بازگردیده. بعد ازسپتمبروهمگانی صفحه

شدنی نیست و درمجموع نظام آفریقا یی و وادار ساختن شان به کار اجباری در مزارع آمریکا تکرار 

المللی به گودال تاریخ فرو رفت،اما یک دولت اسال چندهزارساله ی بر ده داری با یک تعهد بین منحط



می که درسطح قانون اساسی اعال م میدارد:) درافغانستا ن هیچ قا نون نمیتواند مخا لف معتقد ات واحکام 

 رضد برده داری قرار بگیرد.مقدس اسالم باشد( آ یا ممکن است درعمل ب د ین

مثال:اگریک طالب ازجانب قوای امنیتی کشورگرفتارشده ودرجریان تحقیق اعتراف کندکه سال پا 

ان ام نگهداشته ام یا در وزیرستردرجنگ با آمریکا ییها یک زن را اسیر گرفتیم واورا بحیث کنیزدرخانه

 شمارند یا آیات آسمانی،احادیثرا جرم میکنیزرابکسی فروختم،ستره محکمه افغانستان این عمل  این

 ورفتارعهد خلفای راشدین را مبنای حکم شان قرار می دهند.

مبارکه به وضا حت اعالم میدارد که هرگاه به خوداعتماد ندارید که در صورت داشتن  سوره ی 3آیه ی 

 کنیزان استفاده کنید یعنیاز یک زن بین شان عدالت رامراعات نمیتوانید به عال وه ی یک زن از  بیش

درمورد کنیزرعایت عدالت مطر ح نیست.کنیزمستحق مهرنمیباشد ودر معا شرت جنسی مقید به کدام حد 

داری درقرآن عظیم الشان خود حضرت پیامبر ویارانش کنیز و  بنا برتسجیل مشروعیت برده نمیباشید

 غال م داشتند.

ا دارنبی کریم آشنا استند که بعد ازمسلمان شدن حضرت عموم مسلمانان با نام )بالل حبشی( غالم وف

 عمرـ) رض( بربام مکه برآ مد وبرای ا ولین بار به جهر آذان گفت.

هابا کفار اسیران را بحیث غالم وکنـیزبا همین مشروعیت بال منزعه ی بردگی است که مسمانان درجنگ

اسارت  وزنانی که پس ازجنگ جلوالبــه خود میبر دند.درکتاب اخبارالطوال آمده است که )شمارمردان

گرفته شدند چندان زیاد بود که خلیفه عمر درمدینه از دیدارصف بی پایان شان نگران شد و گفت :خداوندا 

 ازشرفرزندان جلوال به تو پناه میبرم.

هزار  130سعیدنفیسی محقق ایرانی درکتاب تاریخ اجتماعی خودبراساس مدارک متعدد این رقم را 

 فته است.نفرگ

فکر میکنم ضرورت به امثله و شرح بیشتر نیست تا خوانندگان محترم به قناعت برسند که قانون  اسا 

سی افغانستان درین مورد دچار دوگانگی است ومواد اول وچارم اعال میه جهانی حقو ق بشردرمواد دوم 

 و سوم قانون اساسی رد شده.

 :درمورد ماده پنجم اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 حقوق اسالم درین مورد نیز تواق ندارد. بریدن دست سارق یک امرفرضی وغیر قابل تنازع میباشد .

 سنت فعلی حضرت پیامبر) ص ( مو ید این اصل است .

 سنگسار زانی ومزنیه ی محصن و محصنه درمالء عام نتنها درصدر اسالم بلکه تا زمان های نه چند ان

 می به افتخارتا مین عدالت ، از صدور چنین حکم  به اعتبا ر شـا ندورمعمول بوده وقضات محاکم اسال

 افزوده اند.

تعین حکم دره برای زانی ومزنیه مجرد ومرتکبین جرایم قذف،شرابخوری وغیره وتطبیق این حکم 

درمالء عام بر دولت اسالمی فرض عین است .هر قاضی وحاکم که خالف آن عمل کنند گنهکار محسو 

مواردیکه خداوند )ج( حد تعین کرده باال تراز آن کیست که به قاضی صال حیت بدهد طو شو د. درمی ب

ردیگر حکم کند.صال حیت قاضی درتعین مجازات تعزیری منحصر به جرایمی است که خارج از دایره 

 و قصاص باشد. حد ود

د ه بو د مجا ز ا محکمه ای در وال یت ارزگان برای جوانی که مرتکب جرم زنا ش  2015تا بستان سال 

ضرب دره تعین فرمود وحکم را شخصاً درحضورجمعی ازاهالی محل با سربلندی تطبیق نمود.صحنه  ت

ی تطبیق حکم ازجانب تلویزیونهای داخل کشور وتلویزیونهای برون مرزی به نشر رسید.هنگام مشاهده 

اه به کدام تنگن غانان درینی صحنه درصفحه تلویزیون، دوسیستم متضاد حقوقی درذهنم نقش بست .ما اف

 طرف برویم؟ گوشی تلفون رابرداشتم وازیکی ازاعضای ستره محکمه در کابل پر سید م :

 واکنش ستره محکمه درمورد این قاضی وتطبیق آن در مالء عام چیست ؟  فقط خند ید و بس.

د و ربی شان استناین بهترین جواب ممکن بود.ستره محکمه افغانستان که با یک چشم متوجه اولیای غ

باچشم دیگربه مؤمن به شریعت وروز رستا خیز می نگرند محال است جواب روشن و قاطع در چنین 

 ابراز فرما یند. موارد

مجازات قصاص شاخص بسیاربرجسته وروشن اثبات تناقض ماده پنجم اعال میه ی جها نی حقوق بشربا 



د اگر مدعی حق العبد شامل دعوی باشد وجرم قانون اساسی مو رد نظر است.به این شرح که درقتل عم

اقرارمتهم یاغیره دالیل الزام شرعی ثابت گردد ومحکمه به قصاص مجرم حکم فرما ید،مطا بق قو ا  به

 اسال می به ورثه ی مقتول اجازه است که قاتل رابا تیغ گردن ببرند . نین

 نند آمیزنمی د اجازات راظالمانه وتحقیرآنها یی که به تسو ید وتصو یب قانون اساسی پرداخته انداین م

 که متعهد به رعا یت اعال میه ی جها نی حقو ق بشر گر دیده اند  ؟

در مورد ماده شانزدهم اعال میه که تفاوت دین را مانع ازدواج نمید اند، قانون اساسی افغانستان بازهم 

ام . خداوند )ج( به ط در فوق نقل کردهبرسردوراهی قرار دارد.آیات مبا رکه ی قرآن مجید را درین ارتبا

های آسمانی هم ممنوع  صورت نکاح مسلمان ومشرک رااجازه نداده.نکاح زن مسلمان بااهل کتاب هیچ

 میباشد.

 

هرگاه یک دختر مسلمان با یک یک مردعیسوی که درافغانستان مصروف خدمت است به یک محکمه 

بت نماید حکم قرآن مجید را اساس قرار میدهند یامطا مدنی مراجعه ودرخواست نمایند که نکاح شانراث

ان را مشروع د تعهدی که دولت افغانستان مبنی بررعایت اعالمیه جهانی حقوق بشرداده، نکاح آن بق

 انسته وثبت دفترمحکمه می نما یند ؟

 مو ضوع بسیارعمده برای جهان متمدن آ زادی بیان وآ زادی عقیده است .

 میه ی جهانی حقوق بشراین آ زادی ها را بدون قید وشرط برای همه افراد بشرتضمیناعال  19و  18مواد 

 کرده واین یکی ازافتخارات جامعه متمدن درقالب سیاسی ـ حقو قی دموکراسی لبرال میبا شد .

ترین حربه تبلیغاتی کشورهای سرمایداری لبرال برعلیه نظام های کمونستی قرن بیست همین بود اساسی

 آنجا آ زادی بیان و آزادی عقیده محدود بود.در که

خواهشمندم خوانندگان محترم درجه رشد فرهنگی، پابندی جدی مردم افغانستان به دین مقدس اسالم 

 قوام ساکن افغانستان را به حفظ سنن وبا ورهای اجدادی شان با این متن اعالمیه به مقایسه گیرند :ا وعطش

ه ،وجدان ودین بهره مند شود.این حق مستلزم آزادی تغیر دین یا )هر شخص حق دارد ازآزادی اندیش

اعتقاد وهمچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد میباشد.هرفردی حق آزادی عقیده  دارد واین حق مستلزم 

آنست که کسی ازداشتن عقاید خود بیم ونگرانی نداشته باشد ودرکسب ، دریافت ، انتشاراطالعات وافکار 

 ممکن آزاد باشد ( به تمام وسایل

 ها ی پا بند به( شود برای دولت ها وملت Atheistاگر شخص مسلمان دین خود راتغیربدهد یا بی خدا )

 % 15منشورملل متحد واعال میه جهانی حقوق بشرامرعادی ومشروع است ،مثالً درجرمنی حد و د  

 یسا اعتراض دارد ونه دولت ها د رینمردم دین عیسوی را ترک کرده اصالً معتقد به دین نیستند . نه  کل

 تصمیم آ نها حق مداخله دارد.

سال پاردرافغانستا ن جوانی به یک آشنای خود یک صفحه ی انتر نت را نشان داده بود که در آن مطا 

 ضد دین نشر شده بود.جوان مذکور به داد گاه کشانیده شد ومحکوم به حبس گردید لب

ا لست )غوث زلمی ( است که ترجمه دری قرآن کریم را به قضیه ی جالبتر محکومیت یک ژورن

نشررسانیده بود. به الزام اینکه چرا درعنوان کتاب کلمه ی ترجمه را نه افزوده صرف ) قرآن کریم( 

 به بیست سال حبس محکوم کردید .، نوشته است

ت م با ید بیسدرکشوری که تعصب مذهبی تا این سطح جوش میزند که بخاطر نه نوشتن یک کلمه آ د 

 المللی معنای دیگری ندارد.سال درزندان باشد سخن ازرعایت حقوق بشرجزریا وفریب جامعه ی بین

 چندماه بعداززندانی شدن غوث زلمی رئیس جمهورافغانستان)حامد کرزی(تحت فرما ن بادارا ن

 خارجی اش فرمان عفو این ژورنالست را صادر کرد و به کانادا فرستاد.

به خوانندگان محترم میگذارم که : ستره محکمه به خطا رفته یا رئیس جمهور که قبای ا سال قضاوت را 

 به تن دارد حکم برحق شرعی را زیر پا کرده ؟ می

 به اساس اعال میه جهانی حقوق بشر،انسانها درهرکجای دنیا بصورت انفرادی ود سته جمعی  مر ا سم

ث صحیح شریف را داریم که ) ال کنیسته فی داراالسالم ( ، دینی خود را اجرانما یند.درحالیکه ما حدی

اگرخارجی ها درخواست نما یند که درشهرکابل کنیسه یا کلیسا اعمارکنند، دولت افغانستان مطا بق حد 



 شریف تصمیم خواهد گرفت یا اعال میه ی جهانی ؟ یث 

 ل شده.درمورد سود وبانکداری نیزدولت افغانستان به فریب و ریا کاری متوص

درسیستم اقتصادی مسلط برجهان هیچ کشوری نمیتواند بدون بانکداری شامل معامالت تجاری شود، 

 تواند عرض وجود کند.اگر یک دولت واقعاً اسالمی باشد باید بانکها را بسته کند.بدون سود نمی وبانک

 میکند. استفاده از کلمه )مضاربت( عوام فریبی است که ذهنیت عامه  مسلمین را اغفال

گوید تودر نفع وضررشریک استی .تا اینجا قاعده فقهی در ظا به اساس مضاربت بانک به مشتری می

هررعایت شده ،اما وقتی بانک به کسی پول قرضه میدهد آیا ممکن است این داد وگرفت بصورت مضا 

 ربتباشد ؟ هرگزنه !

 ربازارافغانستان عرضه کند.مثالً تاجری ازبانک قرضه میگیرد که ازچین کاال خریداری و د

آیا بانک میتواند بدون مفاد ثابت به این تاجر وصدها مشتری مثل اوقرضه بدهد ودراخیر سا ل دخل  

 وخرج هرمشتری را کنترول نماید ویا به صورت حسا بی که آنان میدهند اعتبار نما ید ؟

 یک مفاد ثابت ساال نه  تعیندهد درهمان لحظه عقد این نا ممکن است.بانک به هرکس که قر ضه می

میکند. بانکها ازهمین مفادی که به طریقه سود بدست آ ورده به آ نان که پول خود را در بانک گذ اشته 

اند  اند وسرمایه  بانک راتهیه کرده اند،مفاد میدهد. درنتیجه آ نانیکه که پول خود را در بانک گذاشته

 کام اسال می گناه بزرگ است.معامله سود بانکی میشوندوازنظر اح شامل

 اگردولت افغانستان واقعاً اسالمی است باید دروازه  بانکها را ببند د .

                                                                            

 ف ـ ا ) ویرا( گردیزی          

 


