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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ
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لیکنه :شیر محمد امیني ستانکزی

اساسي قانون د هېواد ملي او رسمي سند!
اساسي قانون دیوه هېواد هغه معتبر او اساسي سند دی ،چې د دولت جوړښت ،ځمکنۍ بشپړتیا ،ملي مسائل ،د وګړو
حقوق او وجایب پکې ښودل شوي ،چې د همدې قانون تر سیوري الندې ټول وګړي راټولوي او خپلو چارو ته یې
متوجې او په ټولو یو شان د تطبیق وړ وي .
د اساسي قانون په پلي کیدونکو وګړو مکافات وضع کیږي او په سرغړونکو باندې مجازات د تطبیق وړ وي ،ځکه
دا د دولت په رکنونو کې هغه اساس اوبنسټ اېښودونکي قانون دی ،چې ټولو وګړو ته یې په ماده ئیز ډول هر څه
بیان کړي دي او د یاد قانون څخه نور قوانین پنځولي ،چې دغه قانون د نورو قوانینو مور هم بلل کیږي .
د افغانستان اساسي قانون یو له هغو روښانه او معتبرو قوانینو څخه شمیرل کیږي ،چې د اسالمي اصولو پر بنسټ
جوړ شوی دی .
د افغانستان اساسي قانون د هېواد له مختلفو قومونو په استازیتوب جوړ او تصویب شو ،چې پکې ،علماء ،مجاهدین،
قومي مشران ،جهادي رهبران او نور ولسونو پکې رغنده برخه اخیستې وه .
دهېواد اساسي قانون چې ملي وثیقه او د ټولو هېوادوالو جامع ،څرګند او ملي سند ګڼل کیږي ،نو ولس ،نظام او
هېوادوال اړ دي ،چې د دغه قانون ترسیوري خپلې چارې سمبالې او د قانون پر خالف نه باید غلطې کړنې ترسره
کړي ،ځکه د قانون پر وړاندې درېدونکي کسان مجرم ګڼل کیږي او د مجازاتو وړ دي .
داساسي قانون د درناوي په موخه یوه اونۍ د ( مرغومي له  ۱۴تر ۲۱مې نیټې د اساسي قانون د تصویب د اونۍ) په
نوم نومول شوې ،چې ولس او نظام د اساسي قانون له ارزښتونواو مزایاوو برخمن شي ،چې څنګه د دغه قانون په
پلي کیدو او په ځان د منلو احساس د هېواد ملي ګټو پر وړاندې ترسره کړي .
همداراز د دغه ملي سند د پوهاوی لپاره غونډې جوړیږي ،څو خلک پوه شي ،چې د دغه ملي او هېوادني سند په
ارزښتونو خبراوی ترالسه او ولس ته داساسي قانون په تړاو مالومات ورسوي .
اساسي قانون چې په کال  ۱۳۸۲هجري لمریز د مرغومي په  ۱۴مه د پالزمینې کابل ښار د لویې جرګې په خیمې
کې تصویب او دهمدې کال د سلواغې په  ۶مه د وخت جمهور رئیس جاللتمآب حامد کرزي لخوا توشیح او نافذ شو.
دغه اتم پړاو اساسي قانون ده ،چې دهېواد په کچه د افغانسنان اوسني نظام کې تصویب او نافذیږي او مخکیني اساسي
قانونونه ،چې په تېرو نظامونو کې د پلې کېدو وړ ول ،ملغاء اعالن شوي دي .
اوسنی اساسي قانون مسوده له  ۱۲څپرکو او  ۱۶۲مادو څخه جوړشوی ،چې لومړی څپرکی د دولت ،دویم څپرکی
دهیواد داتباعو داساسي حقوقو او دندو ،دریم څپرکی دجمهور رییس ،څلورم څپرکی دحکومت ،پنځم څپرکی دملي
شورا ،شپږم څپرکی د لویي جرګې ،اووم څپرکی دقضاء ،اتم څپرکی د ادارې ،نهم څپرکی داضطرار دحاالتو ،لسم
څپرکی دتعدیل ،یوولسم څپرکی د متفرقه حکمونو او دولسم څپرکی یې د انتقالي حکمونو په باره کي په ماده ئیز ډول
بحث کوي .
د اساسي قانون له تصویب او نافذیدو نه ولس ،نظام او عام وګړي تر ډیره بریده خوښ شول ،چې افغانستان د یونوي
څپرکي باب پرانیسته او د یو رښتیني او معتبر قانون درلودونکي شو .
خو بیا هم د دولت په چوکاټ کې ډیری داسې زورواکې شته دي ،چې د اساسي قانون خالف کړنې ترسره کوي ،چې
د داسې اشخاصو مخنیوی دې د نظام مسوولین وکړې ،ګنې ددې قانون په وړاندې به دوه ګونې چلند کیږي ،چې قانون
به په نورو تطبیقیږي او زورواکې به قانون تر پښو الندې کوي .
راځئ هېوادوالو! دخپل هېوادني اساسي قانون ترسیورې هېوادوالو ته خدمت وکړو ،دهېواد ملي ګټو ته ژمن واوسو
او په هېواد کې د تلپاتې سولې په راوستو کې یو بل ته ځانګړې درناوی ولرو ،څو د هېواد د دښمنانو زړونه زموږ
دملي یوالي په لیدو وچویږي او نور ونشي کړای چې زموږ په کورنیو چارو کې پټې او یا په ښکاره توګه مداخلې
ترسره کړي .
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