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 ټاکنې د نظام د مشروعیت اصل دی
 

ټاکل شوې چې د روان کال د تلې میاشتې په شپږمه نیټه به په هېواد کې 
ولسمشریزې ټاکنې تر سره کیږي، د نوماندانو له خوا ټاکنیزې منډې ترړې 
پیل شوې خو د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله دا ځل کمپایني غونډې او 

  کمپاینونه کم رنګه معلومیږي .
 

خراب امنیتي وضعیت، په ټاکنو بې باوري، د خلکو نه لیوالتیا او ولسمشریزې 
څوکۍ ته د ډیرو کسانو نوماندیدل هغه الملونه دي چې دا بهیر یې کم رنګه 

 . یاو بې رنګه کړ
 

دغه راز په قطر کې د طالب استازو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو روانې 
اکنې به تر سره نه شي ځکه داسې دې المل شوې چې ګواکې ټ خبرې هم د

ې، چې طالبان او امریکایان د سولې له هوکړه لیک څخه وروسته وآوازې 
 ستانکزی ښاغلی        ممکن په لنډ مهاله حکومت باندې سره سال شي. 

 

له دې ټولو سره سره ډیر شمیر هېوادوال او برحاله ولسمشر ځکه ټاکنې غواړي چې د زعیم د ټاکلو لپاره انتخابات 
او دغه راز نظام خپل مشروعیت له السه نه ورکوي او همدا رنګه ټاکنې هغه پروسه ده چې  د ولسواکۍ اصل دی

 ولس خپل تصویر د نظام او منتخب دولت په هنداره کې لیدالی شي.
 

د مشروع نظام د را منځ ته کیدو لپاره تر ټولو ښه الره همدا ټاکنې دي او هر وګړی چې تر ټاکنیز صندوق پورې 
 ښې وړ نوماند ته رایه ورکړي دا د ولسواکۍ د عملي کولو تر ټولو ښه اصل دی .والړ شي او د خو

 

ټاکنې ځکه د ولس غوښتنه ده، چې موقت حکومت یو ځلې بیا د شا تګ ښکارندوی دی او د کابو تیرو اتلسو کلونو 
پیل څخه شروع السته راوړنې په اوبو الهو کیږي، نو هیڅ وګړي دا نه غواړي چې ټولې چارې دې یو ځل بیا له 

 شي .
 

ملي مسایل لکه سوله، ټاکنې او ښه حکومتولي؛ له دې سره باید ملي برخورد وشي او هیڅ سیاسي اړخ او ډله ټپله 
ورسره سلیقوي او شخصي برخورد ونه کړي ځکه که ملي مسایل له پښو الندې شي نو هیوادنۍ ګټې مو له پښو الندې 

 پوښتنې الندې راځي .کیږي او دغه راز د دولت مشروعیت هم تر 
 

ادوي، نو که مشروعیت ساتل غواړو یپه وروستیو کې یو ځل بیا په دې ټینګار کوو، چې ټاکنې د نظام مشروعیت ز
 ټول دې په یو غږ په ټاکنو کې ونډه واخلي او د همدې پروسې د ډب کولو مخه دې نه نیسي .
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