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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  
  

 ۷۰/۷1/۷۷1۰          خوشحال آصفي
 

 بل ته مسلې کوم خپله پرې حملې کوم
 د قانون ساتونکي او جوړونکي قانون ماتوي

 

؛ تیره ورځ په ارګ کې د ټ د اساسي قانون خالف ایښودل شویپه داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت بنس
لمانځغونډه کې وویل په هېواد کې د اساسي قانون عملي کولو اساسي قانون اونۍ ولمانځل شوه. ولسمشر غني په دغه 

ته ژمن دی او په دې برخه کې به هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه، افغانان به هله سوکاله او آرامه ژوند ولري چې 
اساسي  داساسي قانون او نور قوانین په عادالنه او شفافه توګه په هېواد کې تطبیق شي. ده همدا راز وړاندیز وکړ چې 

قانون په نامه دې حکومتي مډال جوړ شي او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې د اساسي قانون د ښه تطیبق په برخه 
کې یې هڅې کړې وي. غني ومنله چې د اساسي قانون د پلي کېدو په برخه کې ستونزې شته دي خو په وینا یې علت 

 د هغه په وینا د قوانینو د تطیبق لپاره پراخ پالنونه لري.یې هغه بحراني حالت دی چې دوی ته په میراث پاتې و. 
یس عبدالله په ګډون لوړپوړي حکومتي چارواکي د اساسي ئیه رئدا لومړی ځل نه دی چې د ولسمشر غني او اجرا

 معملي کیدو ژمنه کوي بلکې له دې وړاندې په ځلونو د هیواد قانون جوړونکو )ملي شورا( غړو هقانون د تطبیق او 
په خپلو غونډو کې پر ځان او پر ولس د اساسي قانون د تطبیق ټټر ډبولی دی. خو بل لور ته په افغانستان کې د اساسي 
قانون د عملي کیدو د کچي معلومولو په اړه څیړنه وایې چې په اساسي قانون کې یواځې دغه ماده چې وایي، کابل د 

. کابو اووه میاشتې وړاندې د آزاد افغانستان په نوم بنسټ د دوی لخوا هېواد پالزمینه ده، د چا له خوا نه ده نقض شوې
مادې نقض شوې دي، یوازې یوه ماده چې د هېڅ ارګان  1۶۷د قانون ټولې »ترسره شوې څیړنې پر بنسټ ویلي و 

 «مه ماده چې ښیي کابل د افغانستان پالزمېنه ده.۷1له لوري نه ده نقض شوې هغه د اساي قانون 
یس، د ملي شورا غړي او ټول ئیه رئسي پوښتنه دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې ولسمشر، اجرااوس اسا

حکومتي چارواکي د اساسي قانون د تطبیق پلوي دي نو بیا اساسي قانون چا مات کړی دی؟ آیا د ازاد افغانستان په 
و په انحصار ګې راګیر ولس مات کړی نوم بنسټ لخوا ترسره شوې څیړنه دروغ وایې؟ آیا اساسي قانون د سیاسیون

 دی؟
د هیواد اساسي قانون تر « بل ته مسلې کوم او خپله پرې حملې کوم»خبره روښانه ده، د هغه متل په مصداق چې 

ټولو زیات په خپله قانون جوړونکو، قانون ساتونکو او ډیری دولتي چارواکو تر پښو الندې کړی دی. ولسي جرګه 
وونکې قوه ده؛ د اساسي قانون خالف خپل کار ته دوام ورکوي. همداراز د ملي یووالي خپله د قانون جوړه چې پ

حکومت مشرانو او لوړپوړو چارواکو لخوا د اساسي قانون د ماتونې ډیرې بیلګې شته چې لیکل به یې د قلم رنګ 
اکي دي چې د خپلو څخه سړغړوونکي په خپله دولتي چارو له کې ویالی شو چې د اساسي قانونخالص کړي. په ټو

د ګڼو  سربیره اداري فساد، ناامنۍ او بې عدالتۍشخصي ګټو لپاره قانون تر پښو الندې کوي او په هېواد کې د روان 
 نورو ناخوالو لوی المل هم د مشرانو لخوا د قانون نه پلي کیدل دي.

 قانون په تسوید کې له نړیوالو تجربوپرته له شکه چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې یو غوره قانون دى، د دغه 
، مجربو کسانو او حقوق دانانو په کې رول لوبولى دى. دا د ټول ولس یوه ملي کار اخیستل شوى، د هېواد مشهورو

ی. دا لیت دوثیقه ده او پلي کول، منل، ساتل یې پر حکومت او دولت سربېره، د افغانستان د ټولو خلکو حق او مسو  
وه یه قوه یې په ارګ کې، مقننه قئمعنا پلي کیدل غواړي او پلي کیدل یې په دې نه کیږي چې اجراقانون په رښتوني 

یې په ملي شورا کې او قضایه قوه یې په خپل چاپیریال کې د لمانځنې نمایشې غونډې وکړي. قانون باید په عمل کې 
 ولونکې ژمنې وشي. ولس، حکومت او دولتپلی شي نه دا چې د پلي کولو لپاره یې لکه د ټاکنیزو کمپاینو په څیر غ

 ټول د اساسي قانون په پلي کولو کې یو شان ونډه لري.
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