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  ٢از  ١ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٨/٠٨/٢٠٠٩                                    » صمد«نثار احمد :  ژباړن 
                         

  

  افغان انتخابات به د ملنډو  يوه  ډرامه وی
  

ه  : اريک مارګوليس ،  منبع  : ليکوال   ٢٠٠٩، اګست  ١۶: ، نېټه  ) کاناډا ( ټورنټوسن ورځپا
  

  .ی وګټی ، خو اوباما به د افغانستان اصلی مشر کښينویسره له دې چی څوک به ډيري راي
  

ئ دافغانستان لپاره د اګس د شملی نېټې متوقعه ولسمشريزه انتخابات به په سياسي صحنه کي هغه په الس جوړ سو
و رايو ورکونکو ته وښي چي وګور د امريکا تر مشرۍ ئ عمل وی چي هدف به يې دا وی تر څو نا آرامو لويدي

  .غه جګړه ځپلی هيواد تر  اووه کلني نيونی وروسته ترقی بيا هم روانه ده الندی دد
چي امريکا او د هغه ناټو ملګرو غوره ئ دا هغه کانديد د : خو اکثريت افغانان ښه پوهيږی چي څوک به يی وګټی

  .کړی دی
و پوځونو تر ټوپکونو الندی کيږی  راف او کليوالي سيمي ، چي د اط.  انتخابات به اکثرْا په ښاری سيمو کی د لويدي

 طالبانو  يعنی هغو کسانو تر کنټرول الندی دي چي کروندګر دي خو په پټه جنګيالي هم دي ، د دغه انتخاباتي حروف
   افغانستان د طالبانو تر واک الندی ٧۵د ورځي لخوا نيم افغانستان خو د شپې لخوا٪ . له خطره ډکی ديجنګۍ دپاره 

  .دی 
  

عمده کانديدان هم .  روپيو او اداره سره چليږیاو د رايو شميرلو انتخاباتی کميسيون د امريکا پهدغه انتخابات 
د امريکا لخوا استخدام سوي لس زره افغانی اجيران به د رايو صندوقونه  کنټرولوی او رايی . بولههمداسی و
  . به تهديدویورکونکي

پښتني قبايل چي دافغانستان . ، منع سوي ديذهبی غورځن دیاو سخت مطالبان چي پښتانه او شديدْا  کمونيسټی ضد 
  .د وګړو څه باندی نيمايی برخه جوړوی ، د بهرنيو اشغالګرانو لخوا د قدرت څخه ايستل سوي دي

 نيونی يوه ذريعه  طالبانو هوډ کړی چي د دغو ساختګی او جعلی انتخاباتو سره به جنګيږی چي دوی يې د بهرنۍ
نوری هغه ملي او قبايلی ډلی چي د بهرنۍ نيونی سره . ماندانانو منطقوی اوربند منلی دیينو قو، خو بيا هم ځبولی

جنګيږی په تيره بيا د ګلبدين حکمتيار حزب اسالمی او د جالل الدين حقانی ځواکونه، هم ددې انتخاباتو څخه محروم 
  .کړه سوي دي

 ته د مبارزې اجازه ورکول سوې ده چي په خپلو په حقيقت  کي ټول ګوندونه منع سوي دي ؛ صرف هغو افرادو
ني ختي د ملګرو د خدعې او جنګي تدبير د خوښۍ وړ  وی  اصلی واک د . ساختګی انتخاباتو کي د امريکا د من

امريکا لخوا د نصب کړي  افغان مشر حامد کرزي او د هغه د دوو مرستياالنو يعنی پخواني کمونيسټی استخباراتی 
د پخواني افغان کمونيسټي رژيم دا . چي يو تاجک دی او ازبيک جنګساالر رشيد دوستم سره دی مشر محمد فهيم 

  .دوې اصلی پايې د پخوانيو شوروی نيونکو اساسی سياسی نوکران وو، او په خورا ظالمانه جنګي جنايتونو متهم دي
  

  وړ او مناسب کسان
چي د مخدره موادو د ئ مال ايتالف لخوا راوړاندی سوکانديد عبداهللا عبداهللا چي يو مامور دی، د هغه تاجکی ش

دواړه مناسب .  کانديد دیاشرف غنی يو بل.  اصلی سيال دیګومانْا د کرزيئ د. ول کيږیکاروبار تور ورباندی لګ
کسان دي چی په جنګی جنايتونو ککړ نه دي او نه هم د شورويانو سره په همکارۍ ملوث دي، خو په کلکه د واشنګټن 

  .اب کي شامل دي په حس
 د شمال تاجک او اوزبيک چي د اکثريت يعنی پښتنو روايتی دښمنان دي ، د روسيې، ايران او هند يعنی هغو 

  .هيوادونو پ او ښکاره ملګري دي چي هر يو يې په افغانستان کي خپلی نقشې او طرحي لری 
  

و د امريکا تر فعلی اداره کړو انتخاباتو يې  پوری نيولی و، ن١٩٨٩ څخه تر ١٩٧٩ کله چي شورويانو افغانستان د 
ږه د عقيدوی دا صحيح ده چي د شورويانو سړي يعنی نجيب اهللا هغه وګټله ، خو لږ تر ل.  مناسب تر انتخابات وکړل 

   .خو د واشنګتن په دغو جوړو کړو انتخاباتو کي ټول اصلی مخالفين منع او محروم سوي دي.  ږغ راپورته و اختالف



 
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را

 .سال بداريد خود را بعد ازغور کامل بما ارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

کاناډا هم چي په افغانستان کي يو شمير نوو استعماری جاه طلبيو ته زور  ورکړی، غواړی هغه را روان انتخابات 
، چي د ملګری ملتونه هم همداسی کوی.  ساختګي او غولونکی بولیمشروع او قانونی وښي چي اکثريت افغانان يې

دا واشنګټن دی چي د .  دهګرځيدلې»  يوه اصلی وسيله د امريکا د بهرنۍ تګالري« يو لوړ امريکايی مامور په وينا  
  .دې جوړښتون فعلی کمزوره سرمنشی بان کی مون د خپلی دندی په اجرا کی په خپل بوټ پسي کشوی 

  

  :تاريخ ته کتنه 
 خو هغوی ډير ځله پخواني. ه خپرویپه دغسی وخت کي د شمالی امريکا ګونديزه خپرونی انتخابات په لوړ ږغ سر

 کي نيويارک ټايمز په ويتنام  کي د امريکا تر پالنی الندی انتخاباتو په هکله ١٩۶٧لکه څنګه چي په . يرویشيان ه
چي دا په ويتنام کي د .......   خلکو رايی ورکړې ٨٣په دغو خورا عالي او مؤفقو انتخاباتو کي ٪ « : وليکل چي 

ونه کی د ولسمشر جانسن د  ل کيږی قانونی واک د بهير د  ودی په ه   ». تګالری د تندی خال ګ
   

ښايی . نه خوښوی، نو ممکن خبره بلی خوا ته والړه سی ئ دا انتخابات به وسی ، خو دا چي خورا ډير افغانان کرز
د بيچاره کرزي پر ځای وترپی ، او دوه  اړخيزه » مدير« د نړيوال بانک ئ واشنګتن د سی آی اې لخوا تصويب سو

خو هر څوک  که يې وګټی ، د افغانستان اصلی مشر به دولسمشر بارک اوباما  لخوا . ی په نوم مشر ترې جوړ کړ
  .کښېنول کيږی  

وران ويجاړ افغانستان په نهيلۍ سره داسی واقعی او صادقانه انتخاباتو او صبرناکی ملی پخالينی ته اړتيا لری چی  د 
  .ی او رښتيانۍ الره همدغه ده هو، سولی ته اصل.   بهرنۍ السوهنی او جوړونی څخه آزاد  وی

  
خو اوباما سره له دې چي نسی کوالی چي موده يې په دقت سره وټاکی ، بيا هم په ناميندۍ سره د يو څه برياليتوب  په 

لوی امريکايی جنراالن اخطار ورکوی چي که امريکايی پوځيان دوه چنده زيات نسی، نو ښايی په افغانستان  . تمه دی 
دافغان ديموکراسۍ د دفاع په « امريکايان او کاناډايان دې ته چمتوينه نيسی چي دا جن . مخامخ سو کي د ماتې سره 

  .نور هم پراخ کړی » خاطر 
  

کاناډا ، برتانه او د ناټو نور غړی ځکه وارخطا او بيريدلي دي چي تلفات يې په چټکۍ سره زياتيږی ، او هغوی خپلو 
تعمار ددې بدبختۍ څخه د  وروړاندی کولو بل هي شی هم نلری بېله دې چي د رايی ورکونکو ته د افغانستان د اس

نۍ آسيا د تخيلی تيلو او ګازو د خيال پلو پوچ اميدونه ورمخته کړی    . مړو تابوتونه وروړی او د من
  

  پای
  
  
  
  


