
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۰1۲۱12۱۰2          خوشحال آصفي
 

 ؟څه کړي او څه به وکړيد څار کمیسیون؛ د تطبیق ننوپر اساسي قا
 

مې مادې له مخې، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار 1٥١د هېواد اساسي قانون د 
کمېسیون د قانون د احکامو له مخې جوړېږي او د دغه کمېسیون غړي د ولسمشر 

تیره ورځ د ګډ حکومت  په همدې لړ کې .ید ټاکل کېږيئله خوا د ولسي جرګې په تا  
د مشر اشرف غني له لوري د یو فرمان په صادرلو سره؛ سرور دانش شپږ کسان د 
اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون او یو کس د سترې محکمې د عالي 

دانش ولسي جرګې ته د . شورا د نوماند غړي په توګه ولسي جرګې ته ور وپېژندل
چې د قانون زیاته کړه موږ هغه وخت کولى شو یادو کسانو د معرفۍ پر مهال 

بنسټیز کړو چې د اساسي قانون پر څار د پلي کېدو  یحاکمیت په رښتینې معن
کمېسیون له ولسمشر، د هغه د مرستیاالنو او وزیرانو په ګډون ټول لوړ پوړي 
چارواکي تر څارنې الندې ونیسي او په ټاکلو وختونو کې یو ځل د قانون د پلي 

خو که په افغانستان . د افغانستان له خلکو سره په ټولو جزئیاتو شریک کړي ضعیت او د سرغړونې مواردکېدو و
کې وکتل شي اساسي قانون تر ډیره د همدغو دولتي چارواکو په ځانګړي ډول د هغو لخوا چې د حکومت په راس 

  .کې قرار لري؛ تر پښو الندې کیږي
د یو هیواد تر ټولو عالي حقوقي سند ګنل کیږي چې د قوانینو د ( Constitution Law)په حقیقت کې اساسي قانون

یعنې د یو هیواد نور ټول قوانین د اساسي قانون په چوکاټ کې تدوین کیږي نو هیڅ موضوعي . مور حیثیت لري
ل قانون ته د هیواد ټول اتباع یاد قانون ته ژمن وي او ټو .قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې نشي واقع کیدای

له بده مرغه چې دلته په افغانستان کې بیا خبره سرچپه ده، دلته . ځان تابع ګڼي؛ نه دا چې قانون ځانته تابع کړي
قانون په عام ولس تطبیق کیږي اما چارواکي ترې مستثنی دي، دلته په غریبو بیچاره و قانون پلی کیږي او قانون ته 

دلته قانون د عام ولس لپاره بیل او د چارواکو . ګڼيا دلته قانون ځانته تابع تابعدار وي خو چارواکي او زورواکي بی
دوی قانون ته وفاداره نه دي، ښه بیلګه یي د ولسمشر او اصالً . او زورواکو لپاره ځانګړی بیل تعریف لري

په ورځ د ( لوړې پر ځای کولود ولسمشر د )یس له لوري آن د نوي حکومت د پیل په لومړي ورځ ئاجرایوي ر
قانون ماتول؛ چې د اساسي قانون خالف؛ د حکومت د دواړو شریکانو تر منځ د سیاسي هوکړې له مخې یي؛ د 

د ګډ حکومت په یوه کلنه دوره کې په خپله د همدغو  دې ورهاخواله . یه ریاست پوسټ رامنځته کول ديئاجرا
یه پوسټ رامنځته کول، د ولسي جرګې کاري موده په ئد اجرا. دي چارواکو لخوا د اساسي قانون پښتۍ ماتې شوي

ک له نتو کول لکه د کابلباالحیت نه لري؛ د اجرا صد سالکار له لوري چې اجرایوي  غیر قانوني بڼه غځول،
مادې څخه ښکاره  ېاته څلوېښتم ن، د اساسي قانوپوروړي سره قرارداد کول چې د عبدالعلي دمحمي په امر شوي و

خو دلته د چارواکو زامن، ورونه، خوریینه، د کاکا . كار د هر افغان حق دى: ه چې یاده ماده حکم کويسرغړون
زامن او د چارواکي خپلوان د کار کولو حق لري آن د یو چارواکي خپلوان په دریو پوسټونو هم کار کوي او د 

یس له لوري د مصطفی ئرایوي رښه بیلګه یې د اج. غریب بیچاره زوی که ماسټري هم ولري؛ بې دندې ګرځي
نګړي یه ریاست د ځائ؛ چې برحاله د مالیي وزارت مرستیال دی اوس د پخوانۍ دندې په شتون کې د اجرامستور

جمهور : ، د اساسي قانو د یوشپېتمې مادې تر پښو الندې کول چې یاده ماده حکم کويسالکار په توګه ټاکل شوی دی
پټو، او مستقیمو رایو وركولو له الرې په سلو كې ترپنځوسو د زیاتو رایو ومي،رئیس د راې وركوونكو د آزادو، عم

د انتخاباتو په دویم پړاو كې هغه څوك چې د رایو اكثریت : د همدې مادې بله فقره وایې. بېږيپه ترالسه كولو انتخا
یلو تر څرګندیدو وروسته بیا دویم پړاو ټاکنو د پا خو دلته تاسې ولیدل چې د. ترالسه كړي، جمهور رئیس ګڼل كېږي

او داسې نور په لسګونو موارد شته چې . هم حکومت د دوه سیالو ټیمونو تر منځ پنځوس پنځوس فیصده وویشل شو
 .پخپله د چارواکو له لوري د قانون د ماتونې نمایندګي کوي

له اساسي قانونه  یپه رښتینې معن پوښتنه دلته ده چې که پر اساسي قانون د څار کمیسیون په آزاد او خپلواکه توګه او
دې دومره لویو قانون ماتونو مخنیوی ونه کړ؟ ولې یي په زغرده غږ ونه کړ چې  څار کولی نو بیا ولې یي د
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او که په رښتیا دوی له  چارواکیه تا له اساسي قانونه سرغړونه کړې؟هر بل یسه، وزیره یا هم ئیه رئولسمشره، اجرا
تل چې د هېواد اساسي قانون د تصویب له نېټې تر اوسه ی نو بیا ولې یي په هیواد کې اساسي قانونه څار کولی شوا

همداراز د . د حکومتي کسانو په ځانګړي توګه د دولت د درې ګونو قواوو له خوا قانون نقض شوی؛ مخنیوی ونکړ
پري توګه څارنه وکړي،  دغې کمیسیون له نویو غړو هم ډیره تمه نشي کیدالی چې ګویا له اساسي قانونه به په بې

ثیر احتمال لري چې دوی به لکه د تیر کمیسیون؛ له اساسي قانون سره سیاسي چلند کوي او د حکومتي مشرانو له تا  
 .الندې به راځي

لکه څنګه چې د قانون حاکمیت او پلي کیدل د هیوادونو لپاره د ښې حکومتوالي بیا هم مونږ هیله مندي لرو چې 
ده نو پر اساسي قانون د څار کمیسیون ټول غړي مکلف دي چې لمړی خپل ځان قانون ته تابع  اساسي پایه او کلي

کړي او په ځان یي عملي کړي او بیا په هغه چارواکو چې د حکومت له پیله یي په قانون ماتونه پیل کړی او د نوي 
اخوا د چارواکو په شمول ټول وره دې له. د قانون د تطبیق څار وکړي نسټ یي په قانون ماتونه ایښي؛بحکومت 

باید هڅه وکړو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو ساتنه وکړو ځکه چې د اساسی قانون او نورو موضوعی  ولس
 .ده یپه معن( Rule of Law)قوانینو مصونیت د قانون حاکمیت

 پای

 


