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واحد فقیري
واشنګټن پوسټ:

د افغان د سولي او انتخاباتو پروسه پر سینه څښېـږي
د واشنګټن پوست مشهوره خبریاله پامیال کانسټبل د ډسمبر پر  ۲۹مه باندي لیکي لس ورځي مخکي د افغانستان د
سولي پروسه مخ په وړاندي په حرکت کي وه .د جمهوري ریاست د انتخاباتو نېټه د اپریل میاشت ټاکل سوې وه .د
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل«،د افغان د کشالې د حل چانس پدې  ۱۷کالو کي تر نن ورځ
هیڅکله ښه نه وو ».خو نن سبا ،د افغانستان د پرمختګ داستان سرچپه ښکاري ،او د هیواد سیاسي مستقبل تر بل
هر وخت نامسلم معلومېږي .د جمهورریس ټرمپ دا اعالم چي له افغانستانه به په زرهاوو امریکایي عسکر راباسي،
افغان چارواکي هک پک او وارخطا کړي دي .د جمهوري ریاست انتخابات د څو میاشتو لپاره وځنډېدل .او په آینده
حکومت کي د طالبانو قوت او ونډه تر بل هر وخت زیاته ښکاري.
امریکایي سیاسي مبصرین وایي د افغانستان سیاسي حاالت لړزانه او نامعلوم ښکاري .د امریکایي عسکرو د راوتلو
خبري او د طالبانو زیاتېدونکی قوت حاالت نور هم نامسلم کړي دي .په هیواد کي د سیاسي خال او هرج و مرج
چانس ال زیات سوی دئ .هارون مېر وایي«،له بده مرغه ،د امریکایي عسکرو د راایستلو اعالن پداسي وخت کي
وسو چي طالبانو سره د سولي خبري رواني وې ،او پدې مذاکراتو کي هڅه دا وه چي هغوی سیاسي مصالحه ومني.
خو اوس ،د طالبانو لپاره هیڅ داسي دلیل نه سته چي امتیازاتو ورکولو ته غاړه کښېږدي».
اخبار لیکي اشرف غني د موقتي حکومت له جوړېدو سره کلک مخالف دئ ،او غواړي چي انتخابات پر وخت وسي.
بلخوا ،اکثره خلګ باور لري چي هغه به په انتخاباتو کي مخکښ وي.
بلخوا ،د ټرمپ ناببره تصمیم چي له افغانستانه به سم نیم عسکر راباسي ،په کابل کي سیاسي محاسبې ګډوډي کړي
دي .کله چي د ټرمپ د دې پالن خبر خپور سو ،اکثرو افغانانو دا خبره کوله چي د طالبانو هغه تقاضا پوره سوه چي
وایي خارجي عسکر باید له افغانستانه ووځي ،خو طالبانو په مقابل کي هیڅ امتیاز هم ور نه کړ.
یو امریکایي مبصر وایي«،اساسي خبره دا ده چي څرنګه طالبان پدې راضي سي چي جنګ سټاپ کړي .که چیري
په زرهاوو امریکایي عسکر ووځي ،طالبان به ال تشویق سي چي خپل جنګ ته دوام ورکړي ».خو امریکایي جنراالن
اصرار کوي چي هر څونه امریکایي عسکر چي ووځي ،دوی به د افغان حکومت مالتړ ته دوام ورکړي.
که څه هم اشرف غني د ټرمپ په جواب کي تر اوسه پوري رسما هیڅ ږغ نه دئ کړئ ،خو هغه پخپله کابینه کي دوه
داسي خلګ مقرره کړل چي د طالبانو سره سخت مخالفت لري .حتی د امریکایي عسکرو د راکمولو تر اعالن مخکي
ال اشرف غني اندېښمن وو چي امریکا به د آني سولي لپاره زیات امتیازات ومني .طالبان له اشرف غني څخه کرکه
لري ،او هغه د امریکا مزدور او ګوډاګی تلقي کوي .سیاسي مبصرین وایي اوس چي د اشرف غني ستر حامي
(امریکا) پرته له مخکني خبرداري څخه د خپلو عسکرو د راایستلو موضوع مطرح کړې ده ،غني کوښښ کوي چي
په هر ډول خپل سیاسي قدرت وساتي .هغه اوس خپل پخوانیو سیاسي حریفانو ته په کابینه کي وزارتونه ورکوي ،او
حتی د بشر د حقوقو مشهور سرغړونکي قومندانان له بنده ازادوي.
یو افغان سیاسي مبصر وایي«،غني خپل پخواني سیاسي رقیبان راغونډي ،مګر غني چي هر څه کوي دا ښیي چي
په افغانستان کي نه سیاسي ثبات سته ،او نه هم د قانون حاکمیت».
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