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 ټول شموله حکومت
 

 یعنی څه ډول حکومت؟ 
  
په ټولو میډیاو کی دټول شموله حکومت اصالح ډیره ښکته پورته کیږی. خو زه یقین لرم چی زما  

 .په څیر ډیرو کسانو ته به د اصالح پوره روښانه او واضح نه وی 
 

مونږ پوهیږو چی د طالبانو په تحریک کی د افغانستان د هر قوم، هری قبیلې، هرسمت، هری سیمی،  
تون لری. نو که طالبان له همدې خپل تحریک د غړو نه حکومت  هری ژبی حتی هر مذهب غړی ش 

 جوړ کاندی او دی ته د ټول شموله حکومت نوم کیږدی، ایا د قبول وړ به وی کنه؟ 
 

که چیری طالبان هغه پیژندل شوی سیاسیون چی دا شل کاله هم په حکومت کی د لوړو چوکیو او  
له حکومت کی را څرګند شی ایا دابه ټول شموله  امتیازونو خاوندان وو، او نن بیا په دی ټول شمو

 حکومت وی او کنه؟ 
 

که دا ټول شموله حکومت د خارجی هیوادونو په مشوره ) په هر نوم چی وی( جوړ او په طالبانو  
باندی تحمیل شی ایا داسی ټول شموله حکومت به د بل نوی بحران د پاره په هیواد کی الره بیرته  

 نه کاندی؟ 
 

لبان د خپل تحریک نه بیرون، د پخوانیو دولتی چارواکو او سیاسیونو نه غیر، د ټول  او که چیری طا
هیواد په سویه، د ټولو قومونو او سیاسی ډلو له منځ نه، د مسلکی کدرونو نه، د کار وړ کسانو نه او  

ی  داسی شخصیتونو نه چی نه په فساد ککړ وی او نه یی په جنګونو او وینی تویه ونو کی برخه اخست
وی، ټول شموله حکومت جوړ کاندی ایا د ټول شموله حکومت اصلی مفهوم به ونه لری او د ملی  

 او نړیوال مشروعیت د پاره به زمینه برابره نه کاندی؟
 

 خپل نظرونه د نورو سره شریک کړی. مننه 
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