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ن                                                                                                           هاري    ٠٤/ ٠٥/ ٢٠٠٩      واشنگ
  
 

  کرزى د سياسي رقيبانو پرگډوډۍ خوند اخلي
  

  :سرېزه
ه د پاسه شپېته کاندیدان په کابل کي حضور لري د افغانستان د جمهوري ریاست د مقام لپاره دمگ پدې .  ى 

د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات لکه د نوح . کاندیدانو کي، انواع او اقسام  موجودات او خالیق راغونډ سویدي
خه نېولې بيا تر غربي او مال او ط ۍ  د  هر قوم، نژاد، انس و جن، او  د خلقي پرچمي  الب پوري علي السالم  بې

ي ماشاهللا کاندیدان لکه د گور .  دیموکراتيک  انتخابات خو همدې ته وایي.  سياسي طيفونه او تمایالت پکي ميندل کې
و شخوند وهي هغوى .  هغوى په کابل کي شپه ورځ سياسي چنې، ناندرې، او معاملې کوي.  چيچيان د یو بل پر غو

کاريته پر یوې ملي اجنډا یا سياسي مفکورو باندي دېدل د پيریانو  خبري  اني خو .   را غو ان  ایگو او  سپېره 
هر یو د .  هر یو من، هر یو پهلوان، هر یو  په یوازي سر هم حزب، هم کمپېين،  او هم  لېډر  دى.  همدې ته وایي

  .  کابل په محرمانه او خصوصي ناستو کي  د امریکا د پوره مالت او حمایت الپي شاپي وهي
  

نا د جها ن  نور ملکونه په کلونو کلونو خوارۍ کاږي، احزاب جوړي، مبارزې کوي، خو  موږ افغانان ماشااهللا د برې
و .  د  چپ او راست،خلقي پرچمي، او مجاهد او طالب تر مين  نوسان کوو. په منډه شا او مخته حرکت کوو فقط په 

اپه دورې، او کله بيا د کرزي محدودو کلونو کي کله د مالعمر سخت او بدوي خصلت، وخت نا  وخت د هغه نا
ي پداسي یوه سياسي فضا او محيط کي، د ازادو، منصفانه، او .   غفلت او رنگ په رنگ معاملې راباندي تحميلې
زه گومان کوم چي د افغانستان راتکونکې انتخابات به د دولت .  شفافو انتخاباتو هيله او خيال درلودل پوره ساده گي ده

يمشروعي تلى نه، بلکي ال  کمزورى ک که گومان کوم چي د افغانانو مطلق اکثریت به په انتخاباتو کي . ت  غ
خه برخه  ي، او یا به له وچ مجبوریت  ي، له انتخاباتو سره به شعوري او یا غير شعوري باېکاټ وک گډون ونه ک

ل بيا همدا محدود.  پکي وانه خلي گي  د انتخاباتو په نتيجه کي به یو   او پېژندل سوي کسان په یو ډول یا بل ډول  
ي. کاميابه سي د حکومت . نو بنا، ددې خلکو بيا انتخابېدل به  د افغانستان سياسي او نظامي بحران ال پسي توپاني ک

  .مشروعيت ته به کاري صدمه ورسوي
  

يم  لري، او نه هم پرته د امریکا له مالت بلخوا، دکزري سياسي رقيبان او  سياالن نه گوند لري، نه سياسي پانگه او 
ر اشرف غني دى.  خه یو قدم مخته تالى سي ى .  د محدودو کاندیدانو په مين کي، یو هم ډاک هغه تورت او پاک س

ي دي.  دى ولنه کي هم د وزن او اعتبار خاوند دى.  عالى تحصيالت یې ک په شخصي لحاظ هم د . په بين المللي 
ې ده.  وند دىنظر او ارادې خا ن پر مالت  باندي ک وله تکيه یې د واشنگ په بل . مگر د نورو کاندیدانو په شان 

يم نلري   . مشر دى، خو الرویان نلري.  عبارت، په افغانانو کي گوند او 
  

  :متن
ن پوست اخبار د مې پر  بل یو  د افغانستان په انتخاباتو کي د رواني گډوډۍ په اړه  د مېرمن پامې٢د واشنگ ال کانس

ى دى چي دلته یې لنډیز او ازاده ژباړه لولئ   .تحليلي رپوټ خپور ک
د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کي د کاندیدانو تر مين داسي گډوډي حاکمه ده چي د کرزي د بيا کاميابه 

ي ا اوس، قریب شپېتو کسانو د همد.  مخالفان په انفاق او گډوډۍ کي ډوب دي.  کېدو چانس ورځ په ورځ  زیاتې
ودلې ده ى دى.  جمهوري ریاست د مقام لپاره خپله عالقه  خو تر .  دلته او هلته یې د خپلي کاندیدي لپاره کمپين ک
ى آن ندى راجستر ک   .اوسه پوري، یوه کاندید هم 

  
يپه کابل کي، شپه او ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د پردو تر ش .  ا او په خصوصي ناستو کي معاملې کې

گان  ایتالف او  ان، د مجاهدینو بد نامه قومندانان، او تش السي او ډارن غربي  پخواني مات او معامله گر کمونس
اغلى جاللي وایي، .  سازش سره کوي ې ده چي د ملي اجنډا پر "د جمهوري ریاست یو احتمالي کاندید  ه ک موږ ه
يم را و، خو تر اوسه پوري ناکامه سوي یوشاخوا یو  ي.  غونډ ک تلى کې مشکل .  نو بنا، کرزى شېبه په شېبه غ

وک روغي جوړي او .  ایگو  ده ه  دى، نو بنا هي ولو نورو   وک فکر کوي چي د کامياب چانس یې تر  هر 
  ."کامپروماېز ته غاړه نه ږدي
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ه هم کرزي نهایت بدنامه دى، خو اوسن گډوډي  ولو چانس ډېرويکه  که چيري کرزى انتخابات .  د هغه د گ
ي ي، خو  دا کار ناممکن برې ي، هغه مجبوره دى چي افغانانو ته ډاډ او  اعتماد ور ک هغه په اتو کالو کي د .  وگ

اى سو پ روا.  افغانانو اعتماد او باور تر السه نه ک بط هغه مجبوره دى چي  د امریکا او پاکستان سره هم خپل خ
ي   . بهتره ک

 
تلى سو چي د انتخاباتو تر کېدو پوري پخپل مقام کي پاتي سو هغه .   د کرزي د بيا انتخابېدو چانس هغه وخت ال غ

و مياشتو کي د جمهوري ریاست امکانات پخپل کمپېن کي وکاروي و .  لگيا دى چي پدې پاتي  و ور پدې تېرو 
يکي، د کرزي مخالفي جهبې یو په بل پسې خراب   .  ې

  
ه  تېر سو ، او په بدل کي د پخوا غوندي د ننگرهار  ل اغا شيرزى د کرزي په گ په یوه جالب او سينمایي اک کي، 

تون هم دېته اړ ایستى چي د .  والي پاتي سو اغلي شيرزي همدا اقدام حتى د هغه پخوانى ویاند او ملگرى خالد پ د 
ييخپل پخوانى مشر د اقدام په اړه غوسه او م   .  خالفت و

  
مگر د .  وایي" امریکایي کاندید"يني افغانان هغه ته .  بلخوا،  د زلمي خليلزاد  د کاندیدېدو اوازې هم خورې دي

اکلى کاندید نلري ينگار کوي چي د افغانستان په انتخاباتو کي خاص او  په بل عبارت، د هيچا مالت نه .  اوباما اداره 
  .  کوي

  
ان لپاره کمپېن کوي.  اليې پخوانى وزیر، اشرف غنى دىدریم، کاندید د م ي چي د خپل  و مياشتي کې و .  هغه 

ى دى   .  له افغانستان ته تللى دى، په یوه کتاب کي یې د خپل هېواد د راتلونکى په باب خپل نظر هم بيان ک
  

ي دي، او د مرست ي معاملې ک ې دهکرزي پدې نژدو وختونو کي د جنرال فهيم  سره پ د .  يال ژمنه یې ورسره ک
ي دي من ک د .  فهيم د مجاهدینو د پېر ډاکو، قاچاقبر، او د  مليشاوو قومندان دى.  کزري دې اقدام افغانان ډېر اندې

ولي .  د فهيم مرستيالول خلک ډارولي دي. "افغانستان د بشر د حقوقو د کميسيون ریس، نادر نادري وایي که دا 
يني سياسي منډي او فع اليت د  سياسي مفکورو  پر اساس ندي، بلکي ددې لپاره دى چي کرزي بيا انتخاب سي او 

  ."معلوم خلک بيا پر اقتدار سي
  

و تنه سياسي مقتدر مشران او قومندان په معاملو او سياسي تجارت سره لگيا دي،  ه هم کرزي او  افغانان وایي که 
ایي د هغوى همدا سياسي لوبي په افغان يخو    . انو کي د راتلونکي انتخاباتو  مشروعيت او اعتبار له سره ختم ک

  
  پای

  
  
 
 


