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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 ۸۰/۸۰/۳۸1۲                  سید احمد شاه انګار

 د اساسي قانون ارزښت

رکن دي. اساسي قانون د ټولو هغو خلکو لپاره چي د ملي ګټو او ملی مصالحو  تر ټولو مهماساسي قانون د ملي یوالي 

، اقتصادي قومي، نژادي، مذهبي، ،د مدیریتي په هیواد کي  ته توجه لري د یو ځاي کیدو اساسي پایه ده، اساسي قانون

چي د هیواد اداره په  ياو شخړو د له منځه وړلو لپاره مهم الرښود ګڼل کیږي. او کوالی سستونزو  سیاسي او ټولنیزو 

. اساسي قانون د یو هیواد سیاسي، و پر بنا په روښانه ډول پرمخ بوزيسیاسي نظام کي د تعریف سوو اساسات

انون په چوکاټ کي راولي چي غواړي چي خپلي کړني د ق ایډیالوژیک او حقوقي لیدلوري ټاکي، او دهغو خلکو لپاره

ده چي د اساسي اړینه   ي، دا ساتباعو یو ډول عملي  وپر ټول او غواړي چي قانون په ټولنه کي حاکمیت ولري او 

 قانون په اړه کافي معلومات ولري. 

، فردي ازادي ه ټولنه کي په عادالنه ډول تنظیماساسي قانون د ضوابطو او قواعدو ټولګه ده چي د خلکو اړیکي پ

مشخصي او  تصادي او سیاسي اړیکي ګه اساسي قانون په ټولنه کي اقنر . همداملي او عامه ګټي خوندي کړي ،تضمین

نځ د ټولنیز تړون بڼه لري . له یوه اړخه اساسي قانون د په نني عصر کي اساسي قانون د خلکو او دولت تر متثبیتوي. 

یوهیواد سیاسي جوړښت،  د حکومت او نورو کلیدي ارګانونو اړیکي په روښانه ډول بیانوي، او له بل پلوه د خلکو او 

الحیتونه معلوموي. اساسي قانون دی چي خلکو ته ښیي چی د قانون په وړاندی ټول صحکومت تر منځ وجایب او 

 یږي. ټولو باندي قانون یو ډول تطبیق باع مساوي حقوق لري او هم پرات

، خو ښـه نظام جوړونه یوازي پرقانون جوړوني ي لپاره ترټولو ستربنسټ بلل كیږياساسي قانون چي د نظام جوړون

خو چي په  ي،ستوګه په اساسي قانون كي ونغاړل  ي، كه ټول ولسواك او بشري ارزښتونه په بشپړهسترسره كیداي نه 

هم ناكام پاتي به دغه ښه قانون خپل رښتیني ارزښت له السه وركوي او د نظام جوړوني بهیر ي، همسعمل كي پلي ن

م راځي او ، داسي نه چي هر نظاوي او د ډیر عمر لپاره وي قانون او نور قوانین باید تلپاته ، همدارنګه اساسي كیږي

افغانستان د داسي کړنو شاهید دي، په افغانستان کي  د تاریخ په اوږدو کي  جوړوي، چي ځانته نوي اساسي قانون

په افغانستان کي بحران نه ختمیږي. قانون هغه  یي بدل کړي دي چي همدا علت دي،مختلف نظامونه راغلي او قوانین 

ه ضرورت نه وې ته کړي. چي هغه وخت بیا کومي قروي او په خلکو کي د رواج بڼه غو تلپاته وخت پلي کیږي چي 

 رامنځته کیږي.   او په نظام کي استقرارخپله قانون پر ځان پلي کوي. پ، بلکي خلک وي چی قانون عملي کړي

ي چي د قانون د تطبیق لپاره الره اواره ساید داسي څانګي پیاوړي او غښتلي په نظام جوړونه كي ترهرڅه وړاندي، ب

نون د تطبیق كولو د قاي دولت او د دولت اړوندو ادارو برخه كې په دیق څرنګوالي له نږدي وڅاري. كړي او د تطبی

، هغه قانون هر څومره هم مستبد وي ، کهقعي ډول پلي سياقانون په وکي  په ټولنه . هر کله چي پرسركي ځاي لري

یوې ډلي پلي سي او قانون پرکوي. خو عدالت په سمه ډول پلي ناصالحات راولي او ټولنه یوې سمي الري ته رهبري 

  ناکامي سره مخ کیږي.  نظام، نو ټولنه د بحران خواته ځي او پر بلي نهکیږي او 

، او د دوي یوه رایه کوالی سي چي چي خلکو ته ورښیی چي ملي حاکمیت د دوي په الس کي دي اساسي قانون دي،

،  دا حقوق خلکو ته اساسي ديي او دولت و خلکو ته مسؤل په نظام کي بدلون راولی، او خلک دي چي دولت جوړو

هر کله چي قانون ورکړي دي او د همدې الري خلک کوالی سي خپل واک او تصویر په حاکم دولت کی و ګوري. 

او کوالی سي چي په نړي کی نورو ملتونو سره اتو پوهه تر السه کړي. نو ټولنه پرمختګ کوي خلک  پدغو موضوع

 سیالي وکړي. 

 په درنښت
 ازاد خبلایر

 


