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سلطان جان کلیوال

د اوه سوه زرو افغانانو رایه
مساوی د صدرات چوکۍ سره:
د افغانستان اسالمي دولت د جمهوری ریاست د څوکۍ د نیولو د پاره انتخابات تر سره کړل .ټو نوماندو لږې یا
ډیرې رایی و ګټلی .د رایو د شمیرلو نه وروسته دوه نوماندانو ډاکټر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدهللا عبدهللا چی
یوه د ولسمشرۍ په چوکۍ او بل یی د اجرایه ریاست په چوکۍ کار کاوه  ،په هره وسیله چی وو د نورو نوماندانو
نه ډیر ې رایی و ګټلی .د انتخاباتو مستقل کمیسیون چی د ټولو په خوښه جوړ شوی وو.
په مقدماتی رایی شمیرنه کی محمد اشرف غنی ګټونکی اعالن کړ .د اعالن نه ال د مخه د ډاکټر عبدهللا عبدهللا ټیم
نتیجه و نه منله او د اشرف غنی ټیم یی په پراخو درغلیو تومتی کړ.
مسئله د ټا کنو د شکایاتونو کمیسیون ته د غور او برسی د پاره و سپارله شوه .د شکایاتو کمیسیون تر ممکنه حده
په رایو غور وکړ او مسئله یی د نهای تصمیم د پاره بیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ور محول کړه .د ټاکنو
خپلواک کمیسیون د ټاکنو نهای نتیجه د پوره شفافیت په ادعا سره اعالن او ډاکټر اشرف غنی یی ګټونکی و باله.
ډاکټر عبدهللا عبدهللا ټیم بیاهم دا ادعا ونه منله او د زیاتو تهدیدونو وروسته یی د اشرف غنی سره یوځای د لوړی
مراسم تر سره کړل او ځان یی د افغانستان جمهور رئیس اعالن کړل .په ځینو والیاتونو کی یی والیان هم مقرر
کړل.
د اش رف غنی د برطرفی فرمان یی هم صادر کړ ،خو داچی د ټولی نړۍ روابط د امریکا په ګډون د غنی د دولت
سره وو ،نو د عبدهللا عبدهللا دولت په هواکی مغلق پاتی شو.
د موضوع د حل د پاره د امریکا د خارجه چارو وزیر پامپیو کابل ته سفر وکړ او زیار یی و ویست چی لکه د
پخوانۍ دوری په څیربای دوی سره پخال کړی خو ونه توانیده ،ځکه د عبدهللا وړاندیزونه اشرف غنی ونه منل او د
اشرف غنی وړاندیزونه عبدهللا و نه منل ،پاپیو بیرته کورته الړ خو د تهدید په ټوګه یی اعالن وکړ چی یو بیلیون
ډالر مرسته به د افغانستان څخه کمه کاندی.
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د موضوع د حل د پاره د استاد سیاف ،حامد کرزی او یونس قانونی او همدا رنګه د هیواد پارلمانی هیئت هم منډی
رامنډی وکړلی خو ډاکټران یو هم د خپل دریځ نه په شا نه شول .دوه ورځی د مخه د امریکا دولت بل تهدید هم
ورزیات کړ او ویی ویل چی که دوسره جوړ نه شی نو د افغانستان نه به خپل ټول عسکر را وباسی.
د دی خبری معنی داده چی که د امریکا کومک د دوی سره نه وی د طالبان سره دوی مبارزه نه شی کولی نو دولت
به یی سقوط او قدرت به د طالبانو الس ته ور شی .دا خو ټولی هغه خبری دی چی تر دا ننه راوشوی.
مهمه خبره داده چی ډاکټر صاحب عبدهللا چی ځان د انتخاباتو ګټونکی بولی  ،اوس دی ته راضی شویدی چی د
اجرایی ریاست چوکۍ دی د تیر په څیر راته را پریږدی زه د جمهوری ریاست نه تیر یم .ماته دا خبره داسی ښکاری
چی داکتر صاحب عبدهللا د ده په ادعا سره د خپلو اوو لکو طرفدارانو رایی د صدارت په چوکۍ باندی سودا کولو
ته وړاندی کړیدی.
اوس سوال دادی چی دا معامله د ده رای ورکوونکو ته هم منظوره ده او کنه؟ ایا له دی سودا نه به دا ډیر ابرومندانه
نه وه چی د سولی د پروسی مشرتوب یی قبول کړی وای او د انتخلباتو نتیجه یی منلی وای او یایی په مطلقه توګه
په دولت کی برخه نه وایی قبوله کړی او د خپلو ملګرو او قسما ً په ظاهر کی دغیر فعالوطالبانو سره یو ځای یی یو
قوی اپوزیشن لکه په ټوله دنیا کی چی رواج لری را منځ ته کړی وای او دولت یی هیڅ ډول خود سریو ته نه وای
پریښي؟
آیا په دی توګه به د هغو اوه لکو کسانو قیمت تر د صدارت د چوکۍ نه زیات نه وایی؟ او وروستۍ خبره دا چی ایا
د داکټر صاحب عبدهللا په ټول ټیم او سیاسی ملګرو کی لکه جناب احدی صاحب ،محمد محقق ،کریم خلیلی ،جنرال
دوستم ،مسما ً کرزی او نور هم په دی نه پوهیږی چی دا ډول سودا داسی معنی لری لکه یو څوک چی د غواو یا
پسونو ګله را مخکی کاندی او په نقاش کی یی و پلوری؟ بس همدومره.

یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر او لیکوال نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی ،نو کوالی سی
چی ،پر انځور باندی د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی او مطالب د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه
تر السه کړی!
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