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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      الحاج فضل اهللا رشتين :ليکوال  ٠٦-٠٣-٢٠١١  ني
 

 !افغانان د قانون تطبيق غواړي
 

و مهم علتونه دی ي، ددې  اول دا . کوم بدلونونه او تحوالت چې نن سبا په سيمه کې را من ته شوي او را من ته کي
ي، دوهم داچې فساد موجود دې او يو شمير  ې  قانون په اصولي او سم ډول نه تطبيق کي چې د سيمې په هيوادونو ک

لو مصروف دي، دريم علت دادی چې په واقعي  معنی ديموکراسي مفسدين په غير مش روع ډول د مال او دولت په 
ې کې برخه من نه دي بل  ستر او اساسي علت دادی چې . او آزادي وجود نلري، او خلک په مساوي ډول په دولت ک

ې دوه طبقې وجود لري چې يوه يې په لوړه سويه ژوند لری او د مال او  ولنه ک دولت خاوندان دي او بله ډله يې په 
د متوسطې  طبقې د خلکو . دومره مظلوم او غريب دي چې د ژوند له ډول ډول ستونزو سره الس او کريوان دي

ه شوې ده ي   . فيصدي ډيره را
ي ل کي وک  قانون تطبيقوي؟ دا کار د دولت دی چې قانون په زورور او . د قانون تطبيق اساسي موضوع 

يکمزوري يو    . شان او پرته له کوم امتياز تطبيق ک
تلې  نه ده، په  ي، قضايي قوه مو پياوړې او غ ې له بده مرغه قانون په سم ډول نه تطبيق کي زمون په هيواد ک

  .قضايي محکمو کې په ډيره پيمانه  اداري فساد موجود دی
ه خلک شته او هم  بد ې  په نوم ديموکراسي  .  خلک شتهپه افغانانو کې لکه د نورو هيوادو د خلکو هم   په هيواد ک

ه او پارلمان هم شته،  حزبونه هم شته چې سياسي فعاليتونه کوي   .شته، مطبوعات هم آزاد دي، ولسي جر
ه چې  رن تنه دا ده چې  ستونزه چيرته  ده چې دا هيواد په سياسي، امنيتي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې  پو

  نه کوي؟الزمه ده هغسې پرمختک 
زه فکر کوم چې يو اساسی ستوزه دا ده چې،  د يو شمير چارواکو السونه په اداري فساد کې کک دي، دوي په مليونو 
خه وباسي او په خارجي بانکونو کې يې ذخيره کوي، يو شمير داسې چارواکي او  ډالرې په يو او بل  ډول له هيواد 

انونه ما کسان شته چې د ي او عيش او نوش کوي، دلته په دې هيواد کې دولت په شتمنيو يې  وک چې   ړه ک هر
ه چې وغواړي  خه کار اخلي او هر  وک چې زور لري هغه له خپل زور  ه کوالی شي، هر  زور لري هغه هر 

ران او مشکل کار دیدوي په وړاندې د قانو ، ددوي په وړاندې قانون عاجز دی د. هغه کوي ، دوي ما ن تطبيق ډير 
و الندې دی   قانون  دي او قانون دفوق   . دوي تر پ

ې د تينی انقالب راتلل ضرور ديپه دې هيواد کې  د خلکو په افکارو او اذهانو ک ،  يو داسې انقالب چې دوي  يو ر
ه تطبيق کيدای شي ن ه ته وايي او قانون  ي چې قانون  ي او په دې يې پوه ک د نوي افغانستان د . دې ته اړ ک

ي او بيا له دې پوهنتون جوړولو ې وک ې سر له نوې زدک  دپاره  د قانون يو پوهنتون په کار دی چې افغانان پک
يخه د ي چې بيا کله وزيران او چارواکي شي نو قانون  نوي فکر او نوي خيال سره راوو ، داسې اشخاص راوو

وته په ي چې خلک ورته حيران او  ي او داسې خدمت ته مال وت   . غاښ شيتطبيق ک
ارواکي  او غريب ترمن فرق ، بيا به د وزير يا کوم لوړ پوړی چيق شي نو طبقاتي ستونزه به حل شيکه قانون تطب

وک د خپل کار ، هر يو به د قانون تابع وينه وي وک د خپل د اجرا دپاره چاته رشوت نه ورکوي، بيا به  ، بيا به 
ر وک په ناحقه د چا مال او يکار د اجرا دپاره په واسطو پسې نه  ، بيا به مذهبي. جايدات نه غصب کوي، بيا به 

ه الړ شيقومي ي نه د واسطو او پيسو په زور، ژبني اختالفات له من   . ، بيا به هر کار د قانون تر چتر الندې اجرا کي
نو په  يو مدني پرمخ تللي دولت  د قانون تطبيق يو داسې پل دی چې که يو يو وروسته پاتې دولت يې د پاسه  تير شي 

ولني او بيا هلته په نوي پرمخ تلليباندې بدلي ي چې د  ي ،  او معاصر دولت کې  شريف رقابتونه من ته را ې  غ
ي  او د  حيثيت  ، زحمت وباسي او د خپل کار او زحمت په نتيجه کې پرمخ والړ شيپکې کوشش کوي چې کار وک

  . ليت په زور د مقامونو خاوندان شيپه پای کې د خپل لياقت او اه، او لوړو پوړو ته ورسي
صب او ، تع سره د خلکو په زړونو کې د تبيعض که  قانون  په لوی او وړوکي باندې په يو شان تطبيق شي نو له دې

ي ای يې  د ميند بدبين   احساس وژل کي ي، او په  يق شي نو  طبکه قانون ت. ې او محبت   احساس را ژوندی کي
وانانو او راتلونکي نسل په وړاندې د يو خوشحاله او نيکمرغه سبا  د اميدونو غو دې سره به  د ماشومانو  ،

  .پرانستل شي
وډي نه غواړيافغانان په هيواد کې د قانون تطبيق او پلي تلی  نظام افغا.  کيدل غواړي، دوي  نان يو قوي او غ

ر په تيزۍ سره ، دوي غواړي چې د دوي د اقتصادي پرماتوان نظام نه غواړي، دوی يو کمزوری او نغواړي ختيا مو
ي ي پکېحرکت وک ول وک ر چې د هيواد  ، افغانان غواړي چې په  سپاره وي او منزل مقصود ته ورسي، داسې مو



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ولې مادې په يو شان تطبيق شيصادقانه ډول  د اساسي قان وکون   د اساسي قانون خالف د ، افغانان نه غواړي چې 
ي ې قربان ک و په خاطر ملي    .خپلو شخصي 

انهافغانان غواړي چې قانون تط ، نيکمرغه او هوسا راتلونکي خاوندان ، خوشحالهبيق شي او له دې سره د يو رو
ول د يوه  يشي او  قانون ويالی نه ، که قانون تطبيق نه شي نو بيا هي قانون ته بيرغ  او  شريعت الندې ژوند وک

ل قانون وايي ن ل کې هم يو قاعده او قانون . شو او چې قانون ته قانون وويلی نه شي نو بيا هغه ته د  ن  خو په 
ه نه .  شته ای کې ډډه اچوي او نورو حيواناتو ته  ه  موړوي نو هغه په يو ل کې که کوم حيوان  په خي ن  په 

ي نو د احترام په بدل کې ورباندې بريد نه کويزمري ته که نور حيوانات احترم.  وايي  بل داچې زمرې .  وک
ه نه وايي ول حيوانات د خپلو . کمزورو حيواناتو  اکل شوي دي چې  ل کې د هر حيوان لپاره صالحيتونه  ن په 

ونو په وړاندې په شريکه . صالحيتونو په حدودو کې ژوند کوي وا ل حيوانات د بهرنيو بريدونو او  ن نکل د  د 
ديخه دفاع کوي او پردي  که چې حيوانات خپلو حدودو ته نه پري وپی د ساتلو او حمايت ،  ا له دوي سره د خپل 

  . روحيه شته
  

 
  


