اتحاد .تبعیت .آزادی .به این طریقه حقوق اساسی دولت آلمان محقق
میشود.
اتحاد .تبعیت .آزادی  .به این طریقه حقوق اساسی دولت آلمان محقق میشود .رسیدن به
آلمان  .کشوری که به تحمل و احترام ارزش قایل است .تا اینکه همگان بتوانند در کنار
یکدیگر در آزادی و امنیت زندگی کنند  .یک کشور جذاب به این خاطر که به کرامت هر انسان
احترام میگذارد  .و قرار است تا به همین شیوه بماند  .بنابراین ،اصول و قواعد توسط
قانون اساسی آلمان وضع شده است و اینکه قانون فدرال باید نظارت گردد .این در زندگی
روزمره در آلمان به چه معناست؟
شاید شما قبال با افسران پولیس  ،داکتران و قضات زن آلمانی مواجه شده باشید ؟ این یک
مساله عادی در آلمان است  .زنان و مردان هر دو در زندگی حرفه ایی و فامیلی یکسان
پنداشته میشوند .به این معناست که :هر شخص دارای احترام و حقوق مساوی است .آلمان یک
کشور آزاد است .
هر شخص میتواند آزادانه نظر خود را بیان کند  .تا اندازه ایی که از قانون تخطی نکند برای
مثال توسط تحریک نفرت و خشونت یا بوسیله توهین کردن به دیگر مردم  .ما آنرا آزادی
عقیده می نامیم .آزادی دین و مذهب هم به همان اندازه مهم است  .هر شخص میتواند به صورت
آزادانه در مورد دین خود تصمیم بگیرد  .تمام ادیان بصورت مساویانه در کنار هم و یکجای
وجود دارند .اگر این آزادی ها تخطی شوند ،چی خواهد شد ؟ بدون متن.اگر کسی به این
عقیده باشد که مورد آزار یا بی عدالتی قرار گرفته است ؟ در این صورت ،موارد ذیل قابل
اجراء است :فقط دولت میتواند از پولیس  ،ثارنوال یا محاکم جهت تحت تعقیب قرار دادن
جرایم و مجرمین استفاده کند – ما آنرا اختیار انحصاری دولت در مورد خشونت میدانیم.
انتقام جویی برای خود یا دیگران یا مرتکب خشونت شدن ممنوع است و قابل مجازات میباشد .
فقط محاکم ملی میتوانند عدالت را اعمال کنند  ،که به معنای اینست که هیچ مرجع صلح یا
روحانی خود نشانده وجود ندارد – به این خاطر که در آلمان دین و دولت به شدت از هم جدا
شده اند.این امر مهم است تا بدانید که پولیس ،ثارنواالن و محاکم در آلمان قطعا قابل
اعتماد میباشند  .آنها فاسد نیستند و باید از قوانین نافذ تبعیت نمایند .و آنها این کار
را میکنند !
اما این قانون از کجا می آید؟ آلمان یک کشور دموکراتیک دارای قانون اساسی و تفکیک
قواء میباشد  .به این معناست که :تمام شهروندان پارلمان را انتخاب میکنند تا قوانین
را تصویب کند .دولت و مقامات اش این قوانین را اجراء میکنند .محاکم عدالت را بر اساس
این قوانین اعمال میکنند و در عین حال کامال مستقل میباشند .سه قوه مستقل یک دولت کار .
اساس آن کرامت انسانی است  .هر انسان باید مورد احترام قرار گیرد تا اینکه همه ما
بتوانیم در امنیت و آزادی زندگی کنیم .این کار فقط در صورتی تحقق می یابد که همه ما –
همچنین شما ،بعد از این – احترام کنیدو دایما این ارزشهای اساسی را اعمال نمایید.
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