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 میاشت! جوزا د او رئیس جمهور افغانستان د

  
 
 جمهوري د رئیس جمهور نوی چې دی صراحت وا وه صراحت نسبتاً  کې ماده ۱۶ په قانون اساسي د افغانستان د

 .کیږي ګڼل ختمه دنده یې روسته ټاکنو د ریاست جمهوری د کال پېنځم د روسته تکمیلدو او انقضا د ریاست
 کې برخه دغه حاکمیت حاکم دا او شوې ونه موقع په ټاکنې ریاست جمهوري د وایي هم منطق خبرې د او منم زه

 جمهوري د چې شوي مل سره سره کفایتۍ بې د حاکمیت ددې هم عوامل عیني شمېر یو خو دی مالمت او راغالی پاتې
 او مزه ړنګیدو نظام د او حکومتۍ بې د مونږ خوا بلې له دی. پېدا مشکل دلته او شي نه و وخت په ټاکنې ریاست

 غوښتنه استابلشمنت يپاکستان او ایران د مخه د نه ټولو د هغه او شو کوالی تصور اضرارو عایده د کې برخه دغه
 تأریخي به دا کوالی. شي نه زغم یې افغان مدبر او عزت با هېڅ او ده مردوده ړنګونه نظام دی. حالت دشمنه افغان او
  ده. او وي تېروتنه او انتیخ
 

 اوسنی چې استنباط هغوی د او غوښتنه تشریح او تفسیر د  ۱۶ اساسي د افغانستان د نه محکمې سترې د افغانستان د
 ده فیصله او غوښتنه ډکه منفعت د او قانوني بهارین، هغه پورې کېدو ژر ډېر تر ریاست جمهوري د رئیس جمهور

 سترو د یې حق په خلکو د افغانستان د او خطاء ورکول التیماتومونه نور او مطالبې نورې لري. نه قایمقام بل چې
  لري. نه هم اساس او مبدا قانونی ګرځی موجب ستونځو او ناورینو

 

 چې ده فیصله محکمې سترې د افغانستان د اهمد هغه او و اړ ته طبیقت قانون د یکبل شته نه اړتیا ته اختراع دلته
   وشوه.

 

 دی؟ کوم یې دستاویز روعمش کوي، طرحه حکومت سرپرست او موقت روسته نه لمړي د اجوز د چې ډاکوان هغه
 ؟دی چیری او
 

 ؟ورکړای صالحیت دا چا ته دوی او ورکوي طرحې الترناتیف دا بنیاد پر مادې کومې قانون، کوم د او امر په چا د
 دا ته ملت باید تحدیدیږي وظیفۍ د ترک په لخوا غلو د ګردنې د یې ته تلو یا او ځي چې معاونین او رئیس جمهور

 کوم د او غواړي تېرول ته کاندیداتورۍ له ریاست جمهوري د دوی مخې له صالحیت قانوني مکو د  چې ووایي هم
 مستندات متداول کې نړۍ او قانوني  کوي؟ وړاندیز ببواللو نورو داسې یا او سرپرست د ته دوی بیا بنیاد پر قانون

 د او استقرار اراده، ملت د آرزو نۍیواځ زمونږ شو. مالتړي ستاسې او وایو نه و ډغرلن درته نور چې راکړئ
   لرو! نه سره غني جمهور رئیس جناب د تعهد کوم او ده موخه هوساینې د خلکو د افغانستان

 

 استقرار عدم او شرارت د او تعقیبول  ډول دغه په مسأله ترک د وظیفې د رئیس جمهور د دوی چې دادی خو حق
  لري!ً نه صبغه قانوني او ده ښتنهغو دښمنانو د دی، نه منلو د کېدل موجب

 

 مخکی ټاکنو له ریاست جمهوری د رئیس جمهور او تحدید د ددوی خو لري نبمګړتیاوې ډېرې حاکمیت موجوده هو
 سره قانون کوم د افغانستان د تحمیل خبرې پرستۍ سر او جانشینۍ د او صالحیت  کولو سرپرسته یا او عزل دده

  لري! سابقه موحه کومه که نړۍ نه او دی نه برابره
 

 خپله هغې او ده محکمه  ستره مرجع رسمي تفصیل او توضیح د به قانون اساسی د افغانستان د نو وي قانون که
 .کړې فیصله

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saeedi_s_de_jawza_myasht.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saeedi_s_de_jawza_myasht.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

 .لري نه اعتبار خو فیصله غلو د سر د گردنې د فیصله، جادو او سړک د نو اوس
 

  دي؟ کوم مستندات حقوقی کوم رمایشف هر کس یا او کاندیدان نورو د بل او تغییر هر بل هو
 

 چې وکړئ تمرکز دې په او واخلئ الس شرارته له نور چې ده کار په ته خرابکارانو نورو او صاحبانو نوماندان نو
 .وشي انتخابات او ټاکنې سراسرسری شفاف او موقع په عاجل،  ژره، تر ژر کې افغانستات

 

 !دی ناکام او خیال شرارت خوشې او کولو رسوا د ځان د او دی خیال خیانت د خیال براندازۍ نظام د
 

 او دی جواز قانون د دا شي،  کاندیدوالی ته جمهوري ریاست ځان استعفاء له بدون رئیس جمهور برحال  داچې
  وي. مخالف یا او موافق ورسره څوک یابل او نامزادان جمهوري ریاست  د دا چې دی نه ضرورت

 

 د نظام د او خبرو غټو غټو د نو دی منتفی حتی یا او  لږ ډېر یې چانس دانتخاب چې پوهیږي هم خپله کاندیدان دغه
  وترټي! یې به ملت او وي نه هم ګټه په سره له یې به دا چې شي، تېر  هم دې تحدیده له ړنګولو

 

  ستاسو! اختیار نو نور کړه خالصه غاړه درباندې ما
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