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ډاکټر ګل مرجان منګل

د امریکا دوه مخی سیاست
هغه متل پر امریکایانو صدق کوی چې وایي 《:د لیوانو سره وزې ماتوی د شپونو سره تندی وهی》
امریکایان له لومړۍ ورځې چې افغانستان ته راغلي د افغانانو پر وړاندې یې د منافقت سیاست پر مخ وړی دی،
همدغه سیاست ته ال دوام ورکوی چې موږ یې الندې څو بیلګې د مثال په توګه په ګوته کوو:
 -۱امریکا پدې شعار چې مال عمر او اسما بن الدین به مړه یا ژوندی تر السه کوي پر افغانستان حمله وکړه پدې
نوم یې افغانستان اشغال کړ،عسکری پوستې ،کلي ،جوماتونه ،ښارونه ،ودونه ،هیدیرې یې بمبارد کړل ،حتا په
قسم قسم یې د افغانانو بې عزتئ وکړې په کورونو ورننوتل افغانان یې په سپیو وداړل خو نه یې مال عمر په افغانستان
کې پیدا کړ او نه ه م اسما بن الدین دواړه په پاکستان کې مړه شول چې مال عمر خپله ای اس ای وواژه او اسما د
امریکایانو په عملیاتو کې ووژل شو خو پاکستان ته یې یو ترخه خبره هم ونه کړه ،او نه یې په چپه وروکتل ،دا ځکه
چې پاکستان یې پوخ پخوانی ستراتیژیکی ملګری دی.
 -۲امریکا افغانستان په یو لک او پنځوس زره عسکرو د مال عمر او اسما لپاره نه وو اشغال کړی بلکې غوښتل یې
چې په افغانستان کې پاتی شي کله چې یې ښه ډیر افغانان ووژل تړون او اډې یې تر السه کړې ،خپل ډیری عسکر
یې وباسل هغه وسله چې په لسهاو زره افغانان یې ورباندې شهیدان کړی وو هغه یې افغانانو ته ور نه کړه بلکې
پاکستان ته یې ورکړه کوم چې د افغانستان سرسخت دښمن دی تر څو دا پاتې افغانان هغه ورباندې ووژني.
 ۳امریکا له لومړۍ ورځې یو خوا د کابل مرکزی حکومت د تقویه کولو خبرې کوی بل خوا یې د جنګسالرانو او
زورور سره مرسته کړی چې مرکزی حکومت سا اخیستلو ته نه پریږدي ،د عطا ممد او دوستم په قضیو کې امریکا
مستقیم الس درلود ،همدارنګه همدا اوس چې ډول ډول ائتالفونه جوړیږی د هر یو سره یې د پردې تر شه خبرې
دي.
 -۴دوه سری حکومت همدغه امریکا پر افغانانو وتپه ،کوم چې د نړۍ په تاریخ کې بې مثاله دی(یک خانه دوو
مالک)
 -۵د غزنی په مسله کې همدغه امریکا طالبانو ته شین چراغ ورکړی وو که هسې نه وای پاکستان دا جرائت کله
کوالی شو چې پوځې جنرالن او په سلهاو عسکر یې د طالبانو سره اوږه په اوږه غزنی وسوځوي.
 -۶اوس بیا وایې چې د اشرف غنی حکومت کمزوری دی ،تر ټولو غټ منافقت ځکه دی چې د اشرف غنی
حکومت خو له لومړۍ ورځې ضعیف وو چې موږ یې دالیل پورته ذکر کړل علت یې هم همدغه امریکایان وو،
امریکا اوس غواړي په همدې بانه د اشرف غني سره یارانه ختمه کړی د طالب سره مزی وغزوی دا امکان هم شته
چې د څو میاشتو په جریان کې دې ته شرایط جوړ کړي چې طالبان د اشرف غني حکومت چپه کړی دوی قدرت ته
ورسوی دا کټ مټ همهغه د نجیب د حکومت وروستي شپې او ورځې موږ ته راپه یادوي لکه هم هغه وخت چې
روسانو د نجیب له حکومت څخه الس واخیست د مجاهیدینو سره یې تار وغزوه ،رباني مسکو ته سفر وکړ ،همدارنګه
روسانو خپلو الس پوڅو د ببرکارمل ډلې ته دنده وسپارله تر څو د احمدشاه مسود سره یو ځای شی بالخره پر ډاکټر
نجیب یې کودتاه وکړه.
امریکا ،روس یا بل اشغالګر ته خلقی ،پرچمي ،مجاهید ،طالب ،دیموکرات ،تیکنو کرات یا بل هر افغان مهم نه دی
خو چې د دوی سره ژبه جوړولی شی ګټې یې ساتالی شی دا موږ افغانانو یو چې د قدرت او چوکۍ د نیولو لپاره بیا
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د هر چا هر څه منو او منلي مو دي ،یا په بل عبارت د امریکا لپاره هغه څوک مهم دی چې ورسره ژبه جوړولی
شی د دوی ګټې خوندی کوالی شي امر ته یې سر ایښودالی شی ولو که هغه هر څوک وي.
موږ لومړۍ د روسانو او اوس د امریکایانو منافقتونو ته حیران نه یو موږ دغه خپلو افغانانو بیا چې ځانته روشان
فکره او سیاستوال هم وای حیران یو چې ولي دوی نه پوهیږی او یا ولي ځانونه نه پوهوی!؟
هیله ده چې افغانان نور د بهرنیانو په شومو منافقتونو پوهه شوی اوسی نور د یو او بل پر وړاندې د ډول ډول
نومونو کارولو ،طوطیو جوړولو څخه الس واخلی ،یو بل ومنی د ټولو بهرنیانو پر وړاندې یو غږ او یو موټی شي،
ځکه دا هیواد چې خپله افغانان جوړ نه کړی هیڅوک یې هم نه شي جوړوالی او نه یې جوړوي.
پدې نازکو شرایطو کې به محترم اشرف غنی صاحب ته زموږ مشاویره دا وي چې د ریښتینو افغانانو څخه د یوه
بیړنۍ لویه جرګه راوغواړي ،همدارنګه د ټول محالیفین او طرفدارن پدې جرګه کې سره راغونډ کړی د افغانستان
ټولې شته ستونځې د همدغه بیړنۍ لویې جرګې ته وړاندې کړی موږ پوره باور لرو چې افغانان خپل مشکل په پوره
ایماندارۍ سره کوالی شی حل کړي ،نور د نه امریکایانو ته سترګې نیسی نه اروپایانو یا نورو بهرنیو هیوادونو ته
ځکه ټول زموږ په بدبختۍ کې خپلې ګټې او خپله خوشبختي لټوي.
د یو ازاد خپلواک او په خپلو مټو والړ افغانستان په هیله!
ورک او تبا د وی د افغانستان کورني او بهرني دښمنان!
پای
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