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  په افغانستان آي د انتخاباتو پايله
  دملت د ارادي تمثيلول آه د بهرنيو مصلحتونو په اساس پريكړه ؟

    
چه په پايله , دافغانستان له ټولټاآنو څخه څه موده وړاندي دامريكا په سياسي چاپيريال آي يو ستر بدلون را برسيره شو

آي يي هغه حاآمه ډله چه د حكومت چاري يي په واك آي وي له واك گوښه شوه او د اوباما په مشري د ديموآراتانو 
نوي اداره په , ي يي له تيري شوي ډله څخه مختلفه تگالره خپله آړه چه په خپل سياسي بهير آ, ډله واك ته ورسيده 

  .خپله تگالره آي دمخالفينو سره د ستونزو اوارول تر جگړيز خوزښت نه د خبرو له الري غوره وگڼل 
د افغانستان او , د افغانستان په هكله هم د امريكا د نوي اداري پاليسي د بدلون په لور په حرآت آي شوه   
د نوي , تان لپاره نوي استازي وټاآل شو تر څو د امريكا د نوي استراتيژي د تطبيق لپاره الره اواره آړي پاآس

, استراتيژي په اساس د امريكا نوي اداري تمايل درلود د دولت له مخالفينو سره د خبرو له الره ستونزي اواري آړي 
ن ته سفر وآړ او د افغانستان له چارواآو سره يي نوى چه په همدي هكله د امريكا نوي استازي هالبروك افغانستا

همدا راز يي له قومي مشرانو سره هم وليدل تر څو ددوي غبرگون د نوي استراتيژي په هكله , استراتيژي شريكه آړه 
  . وڅيړي  
    

ا د نوي اداري تر د افغانستان لپاره د نوي استراتيژي د پلي آولو په درشل آي د افغانستان د سياسي اداري او امريك
د نوي استراتيژي يوه موخه دا هم وه چه د افغانستان د موجودي اداري لپاره يو صدر , منځ آړآيچ را برسيره شو 

اعظم وټاآل شي ترڅو د ښاغلي آرزي اداره د هغه تر سيوري الندي راولي او نا شوني آړنالري يي آنټرول آړي او 
دا مهال د ښاغلي آرزي اداره او سياسي ټيم په نړيواله ,  آي بريالي آړي د نوي اداري سياسي پروسه په افغانستان

نو د اوباما اداري غوښتل چه په موجوده اداره آي د خپل سياسي حرآت په چوآاټ آي , آچه ترسختو نيوآو الندي وه 
ي يي سياسي څه په نتيجه آ, دا حرآت د افغانستان د حاآمه ډله له سخت غبرگون سره مخ شو , بدلون راولي 

وضعيت دير آړآيچن شو آن تر دي چه په بربنډه توگه  د مواجهى او مقابلى تگالره په سياسي فضا آي را ښكاره شوه 
چه د امريكا  دخود سرانه عسكري خوزښت غندل اوسربيره پدي پريكړه شوي وه چه د انتخاباتو د خپلواك آميسيون , 

,  امله يي آړي وه رياستي ټولټاآنو اگست مياشتي ته و ځنډول شي  د غوښتني په اساس چه د لوجستيكي ستونزو له
چه نړيواله , ناڅاپه دافعانستان سياسي اداري د ټولټاآنو تر سره آيدل داساسي قانون سره سم په اپريل آي اعالن آړل 

  .تولنه او داخلي سياسي ډلي يي له يو لړ ستونزو او گواښونو سره مخ آړل  
    
له اعالنه سره سم د امريكا د ,  اعالن سره سم افغانستان يو ځل بيا د بهرنيو هيئتوتونو د تگ راتگ مرآز شو له دي

بهرنيو  چارو وزارت اعالن وآړ چه د انتخاباتو لپاره ممكن او شوني وخت د اگست مياشت ده لكه چه د ټولټاآنو 
  .خپلواك آميسون فيصله آړي وه 

همدارنگه د ښاغلي , رڅ آي د سياسي ساخت او بافت لپاره الري څارل آيدي د دي سياسي اخ او ډب په ت  
آرزي اداري هم د خپله راتلونكي په هكله او هغه انتخابات چه په مخكي يي درلودل غوښتل موثر گامونه پورته آړي 

 ستنيدو سره يي چه په بيرته را, په دي جريان آي ښاغلي آرزي امريكا ته سفر وآړاو له اوباما سره يي وآتل , 
دا چه د امريكا د نوي اداره او په افغانستان آي موجودي اداري تر منځ . موقف بدل شو انتخابات بيرته وځنډول شول 

څه وشول په مطبوعاتو آي جزيات خپاره نشول خو د افغانستان په سياسي چاپيريال آي داسي شواهد رابرسيره شول 
د مثال په توگه د ,  پريكړه په آي نغښتي وه او مطبوعاتو يي پخلي وآړچه د دواړو ادارو تر منځ د روغي جوړي

  . امريكا د لوړ رتبه مامورينو هلي ځلي د ښاغلي آرزي په گټه چه غوښتل يي بغضي آانديدان د ده په گټه تير آړي 
 يوسياسي ساخت چه د, دگڼ شمير سياستپوهانو په اند د افغانستان د انتخاباتو نتيجه له وړاندي ټاآل شوي وه   

دديموآراسي له اصولو سره بايد د ټولټاآنو په نتيجه آي د ملت اراده , اوبافت په نتيجه آي ورباندي فيصله شوي وه  
آه چيري په ريښتيا دا نتيجه د مصلحتونو , او هغه حكومت را منځ ته شوى وى چه ملت ټاآلي وى , تمثيل شوى وى 

لونكى حكومت به وتوانيږي چه د ملت غوښتني پځاي آړي چيرته چه وړاندي په اساس رامنځ ته شوي وي نو آيا رات
آه له يوىخوا داحكومت له بهرني مصلحت پالني سره الس گريوان وي  له بلي خوا ,له دي له پام غورځول شوي وي 

غوښتني له به له داخلي آړوا سره مخ شي آه چيري اتالفي حكومت را منځ ته شي نو آيا په د آشمكش آه به د ملت 
  پامه ونه غورځول شي ؟ 

 


