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ویسا

تر وخت وړاندې مبارکۍ د څه لپاره؟
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون له ولسمشر غني سره تلیفوني خبرې کړې دي .نوموړي غني ته
د ولسي جرګې د انتخاباتو د ښه تر سره کېدو مبارکي ورکړې ده .په داسې حال کې چې د تېرې شنبې او یکشنبې
ورځو پر انتخاباتي بهیر نیوکې او اعتراضونه زور اخلي ،د انتخاباتي شکایاتو کمېسیون د زرګونو ډېرو جدي
شکایتونو خبره کوي چې د انتخاباتو مشروعیت به جدي تر پوښتنې الندې راولي.
تر اوسه پایلې اعالن نه دي ،د انتخاباتو کمېسیون پخپله د بې شمېره اعتراضونو په ځواب کې یوازې همدومره
وایي چې په درغلیو اچول شوې رایې به حساب نه شي.
د ښاغلي حکمتیار په مشرۍ حزب اسالمي ،جمعیت اسالمي ،د جنرال دوستم ملي جنبش او یو شمېر نورو ګوندونو
لخوا جدي اعتراضونه شوي او دوی اعالن کړی چې باید له سره انتخابات ترسره شي.
په دغسې حالت کې د امریکا د ولسمشر مرستیال د کوم منطق له مخې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې
تېره شنبه ترسره شول بریالي بولي؟
د خبرې د ښه وضاحت لپاره یوه تاریخي مثال ته اشاره کافي بولو چې امریکایي مهمو چارواکو هم په خپلو آثارو
کې راوړي دي:
د  200۹ز کال د هېواد د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول ،د هماغې ورځې په ماښام د افغانستان او پاکستان
لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد هالبروک په کابل کې د دغه هېواد له سفیر سره یو ځای ارګ ته الړل
او ولسمشر حامد کرزي ته یې وویل چې انتخابات به دوهم پړاو ته الړ شي! د وخت ولسمشر په ځواب کې ورته
وایي چې پایلې ال اعالن شوې نه دي په کوم منطق دغه خبره كوئ!
وروسته د لویدیزو سیاستوالو او پخپله د امریکایي چارواکو په لیکلو آثارو کې هغه منطق افشا شو .موخه دا وه
چې حامد کرزی له واکه لرې شي او که نه وي باید دوه سره حکومت ومني.
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د هغه مهال د انتخاباتو د پایلو د رد او د اوس مهال د ولسي جرګې له ستونزو ډکو انتخاباتو د تائید او بریا دالیل
معلوم دي .له پخوا څخه همدغه اټکل کېده چې د ولسي جرګې وروستي انتخابات که هر څومره ستونزې ولري
امریکا او د دوی متحدین اروپایي هېوادونه به یې تائیدوي.
همدغه کرښې دې پرې ګواه وي چې په راتلونکې ولسي جرګې کې به د امریکا او ناټو قراردادیان او د دوی هغه
الس په نامه اردلیان زیات وي چې د اوسني حکومت د چارواکو په څېر د امریکا هر وحشت ولس ته په رحمت
تعبیر کړي.
په کابل کې د انګلستان د سفیر او د امریکا د مرستیال ولسمشر لخوا تر وخت وړاندې د تېرو انتخاباتو تائید او
ستاینه اصالً چارواکو ته پیغام دی چې د ولس د اعتراض پروا و نه کړي ،که هر څومره ناوړه انتخابات ترسره
شوي نړیوال به پرې اعتراض و نه کړي .ښایي په سیاسي ډلو کې هم تحرکات پیل شوي وي .د ځینو یارانو
زامن او عزیزان که د بریالیو په نوملړ کې راشي ،ښایي د ډېرو خولې پرې چوپې کړي .آیا ولس دې ته ځواب
لري؟ راتلونکې به دغه پوښتنه ځواب کړي.
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