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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۱/۲۰

ډاکټر ګل مرجان منګل

عمده فروش که پرچون فروش!؟
د اتمر تیر تاریخ ته په کتو او د قانوني وروستۍ اوډیو(د ټلیفون خبرو) ته په اوریدو اتمر هغه بدنامه څیره ده چې
شپاړس مخونه لرې ،په ژبه ډیر نرم خو د دوه نیم سوه مرداریو ډک شخصیت لري ،چې قدرت ته رسیدلی شي
هرې ماملې ته تیار دی ،کیدای شی تاسو به د قانوني خبرې اوریدلي وی چې وایې:
《 اتمر یوازینی کس دی چې په نیمه ریاستی نظام همدارنګه د ولسمشر لپاره یې په دری مرستیاالنو او د صدارت
پ ه چوکۍ راسره هوکړه وکړه ،پداسې حال کې چې اشرف غني داسې ماملې ته په هیڅ وجه نه وو تیار》

تبصره:
په ننیو شرایطو کې د افغانستان نظام فدرالي ،صدراتی یا بل ډول ته بدلول د افغانستان د تجزیې په مانا دی ځکه خو
د افغانستان پر نظام چې ریاستي دي په اوس وخت کې تغیر ورکول د هیواد او ولس سره ستر خیانت دی چې دغه
خیانت ته اتمر مال تړلي ده باید افغانان دغه اندیښنو ته په کتو اجازه ورنه کړی چې اتمر ته په راتلونکی ولسمشرۍ
په ټاکنو کې رایې ورکړي.
دا چې محقق او قانوني یې د لومړۍ او دوهم مرستیال په صفت مرستیالن ټاکلی دی پدې باندې به بیا په راتلونکی
کې خبرې کوو.
د اشرف غنی تیر تاریخ یا حد اقل که د دوه سری حکومت دورې ته یې نظر واچوو نو تر ټولو خرابه دوره ځکه
شمارل کیږي چې په لوی الس یې وړی واک چې ولس ورکړی وو په منځ نیم کړ چې خپل السونه یې په لوی الس
پخپله وتړل ازاد اجرات یې نه شول کوالی.
د اشرف غنی دوهمه تیروتنه دا وه چې ځان یې جمال الکماالت باله وزیرانو ته یې هم پوره واک او اختیار نورکوه.
بله غټه غلتي د اشرف غنی د تیرې دورې دا وه او ده چې د امریکایانو په بمبارد چې ډیر ځایه یې پر ملکی افغانانو
وکړل چپ پاتې شو غږ غوږ یې هم نه پورته کوه.
که اشرف غني او اتمر سره پر تله کړو اشرف غني ته د پرچون فروش او اتمر ته د عمده فروش لقبونه ورکوالی
شو .دا ځکه:
اشرف غني چې هر ډول وي هیواد نه خرڅوي ،کیدای شي پر ځینو شیانو د هیواد د اولیه ګټو لپاره مامله وکړي
خو اتمر بیا برعکس ،اتمر داسې یو کس دی چې قدرت ته رسیدلی شی په هیڅ هم نه دی تړلی پر هر څه تیریږی
چې یو تازه مثال یې بیا هم د قانونی پټې خبرې د ثبوت په ډول وړاندې کوالی شو.

نتیجه:
پداسې حال کې چې د دوه سری حکومت له جوړیدلو راپدې خوا تر همدا نن پورې موږ د اشرف غنی مخالفت کړی
دی خو که موږ ته څوک د اشرف غنی او اتمر د رایو صندوقونه مخې ته کیږدي نو موږ به د افغانستان د ملی او
اولیا ګټو پخاطر د اشرف غني صندوق ته خپله رایه اچوو ځکه تر اوسه د اتمر په ګډون چې چا ځانونه نوماند کړي
دی موږ د اشرف غنی بدیل نه وینو هو که کوم داسې کس پیدا شو چې زموږ په اند یې د افغانستان ملی ګټو ته ډیره
ګټه رسیدلی شی د هیواد او ولس لپاره ښه برنامه ولری او د پلی کولو لپاره یې قانع کونکي دالیل ولري بیا نو د
هغه طرفداري کوو.
مننه
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