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 د کرزي وروستى چال
  

  د کرزي  وروستى چال
  

اغلي کرزي امر ورک چي  د جمهوري ریاست  انتخابات دي د اساسي قانون سره سم د ا پریل یا د شنبې په ورځ، 
ولنه او په تېره بيا د .  مې په مياشت کي تر سره سي اغلي کرزي همدا ناببره تصميم  افغانان او  بين المللي  د 

اغلي  ایي د  ه، او په اغلب گومان  وانه اداره د یو ل نویو جنجالونو او چلنچونو سره مخامخه ک اغلي اوباما 
 جنوري په مياشت کي، د افغانستان د انتخاباتو کمېسيون د امنيت د په هر صورت، د.  کرزي نيت او تکل همدا وي

ولني په سال مشوره او  ه د کرزي او بين المللي  خراب او نورو مالي او لوجستيکي ستونزو له کبله د انتخاباتو نې
وله ن ن  بل علت دا وو چي گوندي تر هغه وخت پوري به  اضاف.  توافق د اگس مياشتي ته و ه امریکایي ددې 

ې وي ه د امن او ثبات فضا ایجاده ک ارون. عسکرو په هېواد کي  و  نيگ سوى وي، او حتى وپه غ  کي  به امنيت 
رول الندي راغلي وي ه کن اغلي کرزي وروستي چال پخوان معادله او .  شاوخوا کليوالي سيمي به هم تر  خو د 

ه   . نسخه چورل بدله ک
  

رگن ولو ته  ه هم  اغلي کرزي په خپلي دې فيصلې سره د که  ده ده چي پدې شرایطو کي انتخابات ناممکن دي، خو 
 په کشمکش کي د اساسي قانون د عملي کولو تر چتر الندي ډرامېانتخاباتو پرسر د رواني سياسي او حقوقي لوبي او

ل واله او وار خطا ک ه بې ان ن   مادې په اساس  ٦١ساسي قانون د د  ا. خپل سياسي حریفان او تر ډېره حده واشنگ
خه یا ٢٢انتخابات باید د مې مياشتي له  ي مخکي وسي٦٠  او یا ٣٠  اغلى کرزي .   ور اغلب گومان دا دى چي 

لو چانس ډېر کم دى ي چي په شفافو، منصفانه، او ازادو انتخاباتو کي یې د گ ي .  پوهې یا یې _دغه راز، هغه پوهې
ه کى دىچ_ پر ارواح باندي اوري اى د یو بل مناسب مشر د پيدا کولو په ل ن په افغانستان کي د هغه پر  .  ي واشنگ

ي واله کور هم پوره خراب ک آى نننى کن آن سره یو  ي د .  نو بنا، کرزي غواړي چي د  پا ن پوس ور د واشنگ
، په وینا کرزي غواړي چي په خپل انتخاباتي کمپېن  ، جېم هوگلن او " ینکي امپریاليزم "کي حتى د  مشهور کالمنس

ي" ینکي گو هوم"یا    . شعارونه هم ورک
  

بلخوا، د کرزي تر فيصلې سمدستي وروسته، د متحده ایاالتو د بهرنيو چارو وزارت  اعالن وک چي د منصفانه او 
ه د اگس مياشت ده ودهد بهرنيو چارو د وزارت ویاند د امني.  ازادو انتخاباتو لپاره مناسبه نې نه و .  ت په باب اندې

اکلي وخت باندي انتخابات نا ممکن دي ارونکي هم عقيده لري چي پر    . بين المللي 
  

ما پخوا هم ليکي وو چي د افغانستان په اوسني شرایطو کي انتخابات امکان نلري، او که چيري انتخابات وسي، 
بلخوا، د اوسني رژیم د .   بېرته له سره انتخاب سيضروربه جعلي او فراډ وي، او حتما به همدا پخواني داړماران

نو معيارونو سره سم ، تر اوسه پوري، د نوم ليکني پروسه ال  هم نده ختمه سوې د حکومت داخله وزیر، .  کرغې
 په ١٥٠٠٠ والیاتو کي یاغيان حضور لري، او د یاغيانو شمېر د  ١٧اغلي حنيف اتمر، اعتراف کوي چي په 

د .   فيصده خاوره کي طالبان دایمي حضور لري٧٢غربي او امریکایي منابع وایي چي د هېواد په .  يشاوخوا کي بول
ي ، او بېکاره گ ې د افغانستان اوسني حاالت خراب، پېچلي، او . اوباما اداره د کرزي حکومت فاسد، نارکو س

  .خطرناک بولي
  

رنگه به پدې داسي شرایطو کي شفاف، منصفانه، او   دیموکراتيک انتخابات امکان ولري؟   اوس نو 
  

ېدو سره  سمدستي، په پارلمان .  په هر حال، د انتخاباتو د وخت مسله او جنجال داخلي اړخ هم لري ن د انتخاباتو د 
اغلي کرزي  مخالفانو  کابل په حکومت کي د شمال   په تېره بيا د ملي جبهې استازو او د-او  په حکومت کي دننه د 

ه-ایتالف بېشماره  پلویانو ته ک ينگار کاوه، .  د کرزي د مشروعيت موضوع را مين هغوى د انتخاباتو پر کولو باندي 
ى خو د هېواد په جنوب او شرق کي انتخابات ممکن ندي؛ دوهم، که چيري انتخابات وسي،  هغوى فکر کوي چي لم

ون چ ي. انس ډېر کم دىد عامه خلکو  د پراخ گ ي چي د .  نو بنا، د هغوى د کاندید کاميابه کېدل اسانه کې ویل کې
اغلى عبداهللا، وي، او یا به احمد ضيا مسعود وي د ملي جبهې . ملي جبهې کاندید به یا د بهرنيو چارو پخوانى وزیر، 
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خه تود هر کلى وکى ي د ملي جبهې کاندید انتخابات زه یقين لرم که چير. ویاند د جمهورریس کرزي لدې فيصلې 
ي بحران  به په یوه  مرگانى سيمه ایز توپان بدل سي ي، د افغانستان روان سياسي او پو   .وگ

  
ې په رامخته کولو سره خپل سياسي رقيبان وارخطا، بې  اغلي کرزي غواړي چي د انتخاباتو د نې په عين حال کي، 

ي يينو احتمالي کا.  نظمه، او تيت و پرک ک .  ندیدانو  خو حتى تر اوسه پوري خپلي کاندیدۍرسما ندي اعالن ک
فورم لري،  او  اکثره کاندیدان نه انتخاباتي تشکيالت لري، نه انتخاباتي کمپېن لري، نه حزب لري، نه کوم سياسي پل

پاره پيسې او تر اوسه پوري، یو کاندید هم د کمپېن ل.  نه هم په والیاتو یا مرکز کي محسوس سياسي حضور لري
ر اشرف . ول بېل اوټ ته اړتيا لري. منابع نلري اغلي کرزي مهم او غ سياسي حریفان به په اغلب گومان ډاک د 

که د  و نور کاندیدان وي،  ایي  اغلي عبداهللا، او  ر رمضان بشردوست،  اغلي علي احمد جاللي، ډاک غني، 
ون ٢٠٠٩د .  ې وه کاندیدانو برخه اخيست١٨ په انتخاباتو کي ٢٠٠٤ ایي ال زیات شمېر کاندیدان گ  په انتخاباتو کي 

که همدا اوس ال د اپوزسيون تر مين اختالفات زیات سوي دي ي  د افغانستان د جمهوري ریاست اکثره . وک
ن کي یو بل ته برگ برگ گوري، او د یو بل هر حرکت او اقدام په دقت تحليل او ت جزیه احتمالي کاندیدان په واشنگ

ولنه، سراسري انتخاباتي کمپين، او د افغانستان د حياتي ستونزو په باب  د خپلو نظراتو او د حل الرو  .  کوي افغاني 
ن دى. تشریح او بيان بېخي هېر سوېدي ول فوکس واشنگ کرزي غواړي چي د خپلو سياسي حریفانو له همدې . بس 

خ ني اختالفاتو  او  تشکيالتي کمزرویو  ه واخليخپلمين هغه غواړي چي د سياسي پروسې ضوابط او مقرارت . ه گ
اکي ه و يهرهغه غواړي چي د جنگ او مبارزې ته ميدان تر .  پخپله خو هغه غواړي چي پر .  چا وختي ورسې

يرانورو باندي د مبارزې شرایط او مقر مبه کي . ت تحميل ک ېله  او باالخره هغه غواړي چي په تلوار، هلهله، او 
  . پل کار وکيخ
  

و په راتلونکو مياشتو کي د زیاتېدونکو  ي  همدا راز، کرزي غواړي چي د انتخاباتو د کمپېن وخت را لن ک
ان وژغوري خه  ي چي د اوباما په اداره کي د هغه پرخالف ډېر زیات قوي کسان مقرره .  انتقادونو  کرزي پوهې

ه سياسي کرزي غواړي چي پدې ترتيب د اوباما حکو.  سوي دي مت تر فشار الندي راولي او په نتيجه کي 
ي چي .  مگر کېداى سي چي د کرزي وروستى چال د هغه لپاره ډېر گران تمام سي.  امتيازات ترې واخلي داسي برې

خهکرزي غواړي چي په زور او جنجال له ارگ ي    .و السالم.  وو
  

  پایان
 
 
 


