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 2/1۱۱/1۱12          آصفي خوشحال
 

 غواړي کول پلي بلکه نه؛ لمانځل قانون
 

 قانون اساسي هېواد د نېټې؛ 1۱ تر مرغومې د مې 22 له لیندۍ د کال لمریز 1۸۳2 د وړاندې کاله 12 څخه نن له
 افغانستان د. شو نافذ او توشېح مخې له فرمان ګڼه 1/۸ د ولسمشر د وخت د او تصویب خوا له جرګې لویې د جوړ،
 او رڼا په ارشاداتو د دین مبارک د اسالم د چې دی قانون هغه کې منځ په قوانینو غوره د نړۍ د قانون اساسي
 او ناخوالو ټولو اوسنیو نو شي عملي او پلی یمعن ریښتینې په که. دی شوی جوړ کتو په ته کلتور او دود افغاني
 .شي کیښودل ټکی پای د به ته ننګونو

. دی لیتومسو   او حق خلکو ټولو د افغانستان د سربېره، دولت او حکومت پر ساتل منل، کول، پلي قانون اساسي د
 یو په حکومت وحدت ملي د توګه ځانګړي په ننه تر جوړیدو له قانون دغې د کې افغانستان په دلته مرغه بده له خو
 د پخپله ننه؛ تر ورځې لومړۍ له جوړیدو د حکومت یووالي ملي د. دی شوی الندې پښو تر ډیر کې دوره کلنه

 اساسي ورځ لومړۍ په حکومت ګډ د غني ولسمشر پخپله. دي شوي ماتې پښتۍ قانون اساسي د لوري له چارواکو
 هوکړې سیاسي د خوښه؛ په دریمګړي بهرني یو د مخې؛ له هوکړې سیاسي د سره عبدهللا سیال ټاکنیز خپل د قانون

 یهئاجرا یي عبدهللا عبدهللا او رامنځه پوسټ قانوني غیر ریاست یهئاجرا د یي ورځ لومړۍ په. کړ قرباني معاملې او
 پنځوس پنځوس هم څوکۍ نظام حکومتي د څنګ تر صالحیتونو او واکونو ولسمشر د وروسته بیا. کړ اعالن رئیس
 ټاکنیزو د مخې له هوکړې یاسيس د منځ تر عبدهللا او غني د موخه په اصالح د نظام ټاکنیز د بیا او. شوې وویشل

 توګه قانوني غیر په موده کاري شورا ملي د همداشان او شو جوړ کمیسیون قانوني غیر بل اصالح د کمیسیونونو
 .ده روانه لرۍ نقض د قانون اساسي د دا ننه تر وروسته هغې له چې شوه وغځول

  .لري شتون لپاره کیدو پلي د قانون اساسي د مراجع درې مخې؛ له حکومونو د قانون اساسي د
 .تړي پورې ولسمشر د کول؛ پلي او ساتنه څخه قانون اساسي د ماده؛ مه ۱۱ قانون اساسي د پخپله: لومړی
 یاده په. بولي صالحیت محکمې سترې د ارزونه او څیړنه نقانو اساسي د بیا ماده مه 121 قانون اساسي د: دویم
 د میثاقونو المللي بین او معاهـدو الدول بـین فرمـانونو، تقنیني قوانینو، د سـره قـــانون اساسي لـــه: يغلرا کې ماده

 محكمې ســترې د سم سره حكمونو له قانون د تفسیر هغــو د او غوښتنه پــــه محاكمو یا حكومت د څیړل، مطابقت
 .دى صالحیت

 صالحیت کیدو پلي د قانون د ته کمیسیون څار د کیدو پلي پر قانون اساسي د بیا ماده مه 1۵۱ قانون اساسي د: دریم
 سره حكم له قــانون د كمېســیون خپلــواك څارنې د تطبیـق پــر قــانون اساسي د: کوي حکم ماده یاده. دی ورکړی

 .کیږي ټاکل تـائـیـد پــه جرگى ولسي د خــوا لــه رئــیس جمهـور د غړي كمېسـیـون دې د. تشکیلیږي سم
 څخه قانون اساسي د وګورو ته دورې کلنې یو پاسه د څه حکومت ګډ د ډول ځانګړي په ته تیر که اوس

 هم ال او دی کړی الندې پښو تر قانون یي لپاره ګټو شخصي خپلو د چې دي چارواکي دولتي خپله په سړغړوونکي
 کاري د هیواده له باورۍ، بې راتلونکې په ، ناامنۍ فساد، اداري روان د کې هېواد په اصالا . لري دوام لړۍ دا

 د المل اصلي او لوی ناخوالو نورو ګڼو د سربیره سیاست بهرني او کورني کمزوري د هیواد د او تیښتې، ځواک
 په کرامت انساني د دولت: " مخې له مادې شپږمې د قانون اساسي د چې کې حال داسې په. دي کیدل پلي نه قانون
 او برابرۍ د ترمنځ قبایلو او قومونو ټولو د مین،تا   د وحدت ملي تحقق، د دموکراسۍ د مالتړ، د حقونو بشري ساتلو،

 جوړولو په ټولنې پرمختللې او هوسا یوې د بنسټ پر عدالت ټولنیز او پراختیا متوازنې د کې سیمو ټولو په هېواد د
 ترسره لوري له چارواکو دولتي د پخپله کول الندې پښو تر قانون د دغه ډیره تر چې مرغه بده له خو دی؛ مکلف
 شي؟ وژغورل څخه برخلیک ناڅرګند روان له هیواد څو وشي باید څه چې ده دا پوښتنه خو. دي شوي
 له دولت افغان د که خو دی ګریوان و الس سره نیمګړتیاوو ګڼو له نظام حکومتي اوسنی افغانستان د هم څه که

 رنګه هر د او وشي درناوی ته قانون اساسي لري؛ قرار رئیس یويئاجرا او ولسمشر یي کې راس په چې لوري
 کمې ډیرې به ستونزې نو وشي مراجعه ته قانون اساسي کې مقابل په فشار ډیپلوماټیک او اقتصادي امنیتي، سیاسي،

 نه لیرې نو کړي نه تابع ځانته قانون او وبولي ژمن ځانونه ته قاونون اساسي چارواکي ټول هیواد د پخپله که. شي
 ولسمشر،) مراجع؛ دریواړه څار او کولو پلي د قانون اساسي د که. ومومو خالصون به بدبختیو اوسنیو له چې ده
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 ډاډ په نو وبولي ژمن ته قانون ځان یمعن رښتونې په( کمیسیون څار د کیدو پلي پر قانون اساسي د او محکمه ستره
 فرد، هر پر ټولنې د باید قانون. واخلي ساه ارامۍ او راحت د ولس به کې راتلونکي نیږدې په چې شم ویلی سره
 .شي وژغورل برخلیکه ناڅرګند روان له هیواد څو شي پلی شان یو ټولنې او ګوند

 پای
 


