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 ؟سوله که انتخابات
 
 

چی له  وپوهیدل خو په دی هیڅ و نه .لواورید څه رډی له پیل نه تر ننه پوری مو  یپروس د یسول په افغانستان کی د
ال  یستونز یکوم او هشوید ، په کومو ټکو خبری او موافقهیشوید څومره پرمختګپیل نه تر اوسه په دی پروسه کی 

 ؟دی یپرت په مخ کی
 

له هغو مرکو نه چی د  دخلیلزا ډاکټر زلمی یپړاو نه وروسته د متحده ایاالتو د استاز ماو کی د خبرو د ادوح په
و نه اوسو.  رمنتظ رډی امین د پاره به نورد ت یسول پیدا شوه چی د یمند هیله یداس یوکړ نړیوالو رسنیو سره یی

څرګندوی  یداس یشوید خبری رسنیو سره یکوم له خولی چی نشاهی خو په قطر کی د طالبانو د ویاند مال
  .موضوع هم پوره او ډاډمنه موافقه نه ده شوی ییو تر اوسه په اصالً  چی

 

په هر ډول ناستو کی د  یپوښتن شو ، په اوس وخت کی د هیواد والو سره دوه رورتی که د دی خبرو نه
 ؟سوله که انتخابات یلر چی کومه موضوع لومړیتوب یجوړو ااجند خبرو

 

م سچارو هر شنونکی د خپل تحلیل سره  یسیاس سیاستوال او د دآزا ډله، هر یسیاس ته هره یپوښتن دی
، خو په دی برخه کی یبرابریدل ینش چی هیڅ شی ورسره یبول ورتضر یداس دوی ټول سوله یو .یورکو ځواب

طالبان د چا سره او د طالبانو سره څوک  یلر دولت وجود ونه بختمن چی که یو یلر بیا سره د نظر اختالف
چی  یوای چی د ملت قاطع اکثریت له دوی سره دی او دولت یلر حال کی چی طالبان ادعا یداس ؟ پهیکو سوله

او طالبان  یلر یاړیک یدیپلوماتیک تی سیستم په ټول هیواد کی موجود دی او د نړی د ټولو هیوادونو سرهزمونږ دول
نه  یجګړ ، په دولت کی را شریک شی او د جنګیوش یوه مخالفه وسله واله ډله ده چی باید سوله ورسره

  ؟ی، چی څنګه سوله به زمونږ هیواد ته را ځهستونزمنه د هډیر وینه ورته دوړان چی يد يکټ یهس اد.واخلی الس
 

؟ ځکه چی یغواړ تر سره شی، خو ولی یی نه بانتخاتا چی د جمهوری ریاست یغواړ زما په خیال طالبان نه
چی که انتخابات تر سره شی او د موجوده دولت ځای چی د  یپوهیږ هغوی :یلر نه ویره وانتخابات طالبان له

او نړیواله سویه یی مشروعیت  یمل چی په ینیس دولت و بمنتخ یهس ته شوی، یو بل په غوښتنه را منځ یکیر جان
سره  وکید بیا خو هم اساسی قانون و منل شو، هم د اوسنی موجود نظام او سیستم د شتون او په ځای پاتی نو ،و منل شی

نو له دی ویری طالب له ټاکنو نه  .ځلی په اوبو الهو شوی یهل د پاره ټولی یجوړون او هم د بیا امارت هوشو موافقه
  .یکو او مخالفت ورسره یلر ویره

 

په خبرو کی  یدسول په نوم یی همدا اوس د افغانستان وسیاسیون کسانو له خولو څخه چی د ودډیروهغ
فکر ورسره  وکید ااحی او وجوړید او د پخوانۍ دوری د بیا یشوید چی طالبان بدل یکیږ لاورید ،یکړید ډورګ ځان

هغه اعمال چی دوی پرون سرته  اای ؟یشوید طالبان څنګه بدل چی می نحیرا یبیخ نشته دی. زه دی خبری ته ځکه
کول  همحو ، د تصویری رسنیولکی د پردیو ښځو په متروکو وه وجاد ، د السونو غوڅول، پهرسنګسا رسول لکه،

په  ذنفو لپخ دا اوس یی هم دمهچی منکر د اصولو تطبیق ) ینه او فمعرو او په لنډه توګه د امر لاعدامو نتلویزیو د
نن کومه  اای نو هلرود یی زجوا ، اسالمی اعمال وو او کنه؟ که اسالمی (یچلو ساحه کی په هماغه شدت

؟ او که دا قوانین چی دوی پرون د اسالم په یشوید راغلی چی دوی د دی اعمالو د تر سره کولو نه تیر یوحی بله
کاله ولی دا په زرګونو  لس هځپن اد، نو بیا دوی یو اسالمی نه یکو قول او نن یی هم په ځینو برخو کی عملینوم تطبی

 ؟دی پوښتنو ته کوم ځواب شته ؟ورسول تشهاد انسانان ) دواړو لورو ته( د جهاد په نوم په
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په اندازه  یزر ییو ه تفکر کی دخو خپله په دی باور یم چی د طالبانو پ مپوهیږ زه د نورو دوستانو په فکرونو نه
په مخ ته بیولو کی د ځینو  یلوب یسیاس طالبان اوس د پخوا په نسبت د فصر .یراش بدلون هم نه راغلی او نه به

په افغان دولت  هبیرت دی چی څنګه او په کومه طریقه یپوهیدل سره په مشورو کی په دی ومشاورین داخلی او خارجی
، او کله چی دوی یورسیږ توګه را شریک شی چی د قدرت یوه درنه برخه ورته یداس شی او په کراشری کی

، ځکه د هغوی د ګټو په یراځ د حملو الندی نه بغر مطمئن شول چی اوس نور د امریکا او د
سره هم نشته نو بیا به هماغه  بغر شر د حقوقو د پښو الندی کولو پروا دب او د یجوړیږ نه ډحن وړاندی

نه چی د یوه  یسول ینامکمل لکه اته لس کاله پخوا چی یی وجود درلود. نو د همدی ویری له کبله ماته د یو حالت
د پاره د جمهوری  وکید ، د یوه قانونی دولت د را منځ تهیکیږ قانونی دولت په نه شتون کی را منځ ته

  .ییښبر یمهم اړینی او یرډی یټاکن ریاست
 

شی، نه ویره له منځه  یراتلل نه سوله کی زمونږ په هیواد یهغ قانونی دولت و نه لرو تر عمشرو ترڅو چی مونږ یو
پروسه  یسول چی د وپوهیږ ځکه  .شو یکیدل نه په امان کی پاتی واغراض ګاونډیو له شومو ومغرض تللی شی او نه د
تر  هد پار یسول د قانونی دولت شتون د اما ،یوش کار زخی دقیق او هر اړ یی هت وللترا اوږده ده باید

نو ځکه وایم چی  .له الری منځ ته را تللی شی وانتخابات نه ماته مهم ښکاری چی د شفافو او رڼو یوسیل یهر بلی
 .ځلی یهل د پاره یسول اول شفاف انتخابات او بیا د تل پاتی
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