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آلمان ته راتګ.
داسې هیواد چې زغم ته ارزښت ورکوي او درناوی کوي
ترڅو هرڅوک وکولی شي دلته په خپلواک او خوندي توګه ګډ ژوند وکړي.
یو زړه راښکونکی هیواد ،ځکه چې دا د هر انسان د درنښت درناوی کوي .او هیله مند دی چې همداسې پاتې شي .د همدې لپاره ،د
آلمان اساسي قانون لخوا اصول او مقررات رامینځته کړل شوي دي او فدرالي قانون چې باید مشاهده شي .په آلمان کې د ورځني ژوند
لپاره دا څه معني لري؟ شاید تاسو دمخه د آلمان ښځینه پولیس افسرو ،ډاکټرانو یا قاضیانو سره اړیکه نیولي وي؟ دا په آلمان کې یوه
عام خبره ده.
میرمنې او نارینه په دواړه مسلکي او کورني ژوند کې مساوي دي .پدې معني :هرڅوک یو ډول درناوي او پیژند سره مخ دي .آلمان
یو آزاد هیواد دی.هرڅوک کولی شي دلته په ازادانه ډول خپل غږ پورته کړي ،ترهغه وخت پورې چې د قانون څخه سرغړاوی
ونکړي ،د مثال په توګه کرکه او تاوتریخوالی خپرول یا د نورو خلکو سپکاوی کول .موږ دې ته د فکر آزادي وایو .د مذهب او باور
خپلواکي هم په ورته ډول مهمه ده .هرڅوک آزادانه کولی شي د خپل مذهب په اړه پریکړه وکړي .ټول مذاهب د یوبل سره په
مساویانه ډول شتون لري.
څه پیښیږي که چیرې د دغه آزادیو څخه سرغړونه وشي؟ که چیرې څوک فکر وکړي چې زیان سره مخ شوی یا ورسره بې عدالتي
شوې؟
پدغه حالت کې الندې موارد پلي کیږي :یوازې دولت پولیس ،څارنواالن او محکمې کارولی شي د جرمونو او جنایتونو پلټل د دولت
انحصاري حق دی .د ځان یا د بل کوم چا لپاره غچ اخیستل یا تاوتریخوالی کول منع دي او د جزا سره مخ کیږئ.
یوازې ملي محکمې کولی شي قضاوت وکړي  ،پدې معني چې هیڅ څوک پخپله قاضي یا مامور نشي ګومارلی ځکه چې آلمان کې
دولت او مذهب سره په کلکه جال دي .دا خورا مهم دي چې په آلمان کې پولیس ،څارنواالنو او محکمو باندې مطلق باور کولی شئ.
دوی مفسد ندي او باید د پلي کیدو وړ قانون ته درناوی ولري .او دوی دا کار کوي! مګر دا قانون له کومه راځي؟ آلمان یو دموکرات
د اساسي قانون لرونکی دولت دی چې واکونه پکې ویشل شوي دي .پدې معني :ټول ښاریان پارلمان ټاکي چې دوی قانون جوړوي.
دولت او چارواکي یې بیا دغه قوانین پلي کوي .محکمې د دغه قوانینو له مخې قضاوت کوي پداسې حال کې چې بشپړې خپلواکې
دي .درې خپلواکې قوې یو فعال دولت .
د دې اساسات د انسان ویاړ او درنښت دی .هر انسان ته باید درناوی وشي نو موږ ټول کولی شو په ګډه په خپلواکۍ او خوندیتوب کې
ژوند وکړو .دا یوازې هغه وخت شونی دی چې موږ-تاسو ټول له همدا اوس څخه درناوی وکړواو په فعال ډول هره ورځدا لومړني
ارزښتونه پلي کړو.
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