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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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واحد فقیري

د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات په شرپ شروع سول
واشنګټن پوسټ د جنوري پر  ۲۰لیکي جمهور رئیس اشرف غني او څلوارلسو نورو نوماندانو ځانونه د جمهوري
ریاست د انتخاباتو لپاره راجیسټر کړل .که څه هم د راجیسټرېشن پر مهال اشرف غني ډاډه ښکارېدی ،خو دا رقابت
پداسي حال کېږي چې د طالبانو سره د سولي خبري رواني دي .البته ،طالبان د غني سره خبري ردوي ،او یوازي د
امریکا سره خبري کوي .
له هغه وخت راهیسي چې  ۶۹کلن غني قدرت ته رسېدلی دئ ،هغه هڅه کړې ده چې ځان یو اصالح طلب
تیکنوکرات ،اقتصادي خیال پردازه تئیوریسن ،او د سولي قهرمان وښیي .مګر د هغه همدا کوښښ په هیواد کي
دوامداره فقر او تشدد ور سنف کړی دئ .دغه راز ،غني په یوه بې حوصلې او منزوي مشر باندي شهرت لري
چې یوازي پر څو محدودو کسانو باندي تکیه کوي .
انتظار کېږي چې غني به د ډیرسرسخت رقابت سره مخامخ سي ،ځکه د هغه په سیاسي حریفانو کي څو تنه پخواني
عالي رتبه مامورین شامل دي .پدې رقیبانو کي یو  ۵۱کلن حنیف اتمر دئ .اتمر په خپله افتتاحیه وینا کي پر غني
باندي سخت انتقادونه او ګوزارونه وکړل .هغه وویل چې غني یو ناکامه او یو کسیزه حکومت چلوي ،او هیواد ئې
د بحران کندي ته ور ټېله دئ .اتمر د ډېرو بانفوذه سیاستوالو مالتړ د ځان سره لري .
دغه راز ،ډاکټر عبدهللا د جمعیت اسالمي مخکښ کاندید دئ .هغه وایي غني قدرت انحصار کړی دئ ،او ډېري
وعدې یې ماتي کړي دي ۵۸ .کلن عبدهللا د انتخاباتو د کمیسیون اصالحات غواړي ،او وایي چې هغه به یو بل ډول
مشر وي .هغه وویل امید لري چې دا انتخابات «دوښمني او توهین» ایجاد نه کړي .
پدې انتخاباتو کي بل مستقل کاندید ګلبدین حکمتیار دئ .هغه په  ۲۰۱۷کي د حکومت سره روغه جوړه وکړه.
حکمیتار یو داسي کس دئ چې د جامعې د قطبي کیدو توان لري .
طالبان :د امریکایي پروفسور آزادول او اور بند د سولي خبري وځنډولې
د این بي سي نیوز د جنوري پر  ۲۰لیکي طالب چارواکي وایي تېره اونۍ یې د امریکایي هیات سره وروسته له
هغه د سولي خبري ودرولې چې امریکایي هیات د اوربند د اعالمولو او د امریکایي پرفسور د آزادولو غوښتنه
ترې وکړه .
په هلمند کي یو طالب قومندان وایي د امریکایانو دا غوښتني «غیر واقعي» وې ،نو ځکه طالبانو د سولي خبري
کنګل کړې .طالبان وایي چې پروفسور کېوین کینګ سخت مریض دئ .همدا طالب مشر وایي چې خلیلزاد د
امریکایي پروفسور په باب هغوی تهدید کړل.
طالب مشران وایي کله چې دوی د امریکایانو سره د سولي پر خبرو باندي موافقه وکړه ،امریکایي چارواکو هغوی
ته وویل چې پر دریو مهمو مسایلو باندي به خبري کېږي :له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل .دوهم ،د بندیانو
تبادله ،او درېیم ،د طالبانو پر مشرانو باندي د سفر بندیز لیري کول .
خو کله چې په عربي اماراتو کي خبري پیل سوې ،امریکایي هیات د پروفسور کېوین آزاېدل ،او د یوه «بې قیده او
شرطه» اوربند اعالمولو ئې رامینځته کړل .طالب مشران وایي د امریکا دا دوو «غیر واقعي غوښتنو» او دغه
راز د عربي ملکونو تر منیځ خپلمینځي اختالفاتو د سولي خبري زیانمني کړې.
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