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

۲۰۱۹/۰۲/۰۴

ډاکټر ګل مرجان منګل

په مسکو کې بیا مرداره شوي!
پخوانی تش په نوم د افغان مجاهیدینو مشران د کرزي په شمول چې پکشې د ګلبدین حکمتیار نماینده هم شامل دی
مسکو ته روان دي تر څو په کیدونکي مرداره کې کوم هډوکی ورته ورسیږي.
زما لپاره پکشې تر ټولو جالبه خبره د حکمتیار ده چې ښه و حکمتیاره! ته خو د روس سره تر ټولو سخت جنګیدلی
یې د جبل سراج په تړون کې د ونډه نه لرله پر ډاکټر نجیب باندې په کودتا کې د الس نه درلو نو ستا یې په څه چې
ته اوس له دومره بې شرمیو چې پر افغانانو د روسانو له السه تیرې شوې په سر د دې روس ته د یو هډوکي لپاره
ورځې که کرزی جمعیت ،اتمر او نورو ته یو وارې شرم وی تاته خو حکمتیاره دوه وارې شرم او ننګ دی.
راځم همدغه د روس جوړې کړي یا پالن شوي ډرامې ته.
کله چې پکیستان افغان طالبان روسانو ته وروپیژندل یعنې سره معرفي یې کړل نو د روس او پاکیستان تر منځ دا
فیصله شوي وه چې روسان به د کابل حکومت ته داعوت نه ورکوی یوازې طالبان به غواړی همداسې وشول تیر
وار چې کومه غ ونډه په مسکو کې وشوه اګر چې د سولي شورا یو ټیم د حاجي دین محمد په مشرۍ د مسکو
غونډې ته ورغلی وو خو روسانو ټوله ټیټه جګه د طالبانو سره کوله د سولې د شورا ټیم ته یې هیڅ لفت مفت نه
ورکوه.
چې مړه شو جامې به بل څوک راڅخه وباسی نو پکار ده چې موږ ټول حق ته حق باطل ته باطل ووایو مطلب مو
دا وو چې دا وار پاک ستان طالب ته وویل چې د اشرف غنی د حکومت د مخالیفینو سره خبرې وکړئ هغه وو چې
طالب اعالن وکړ چې موږ د سیاسی مشرانو سره غواړو خبرې وکړو همدغه تش په نوم سیاسی مشرانو هم څڼېې
ورته غوړې کړی کرزی ،اتمر ،عطا ،ګلبدین اسماعیل خان ما خو د شهنواز تڼی نوم هم پکشې ولید خو ګمان مو
نه راځي چې هغه د الړ شی که الړ باید نور له سیاست څخه الس ومینځی ورروان دی.
لومړۍ پوښتنه:
ایا روس دا حق لري چې د کابل حکومت له خبرو بیرون وساتی پر ځای یې د حکومت مخالیفین تقویه کړي ،که
هر ډول وی همدغه اوس د افغانستان حکومت دی ؟
زموږ په ګمان طالب همدا اوس د کابل د حکومت پر وړاندې په ګرمه جګړه کې اخته دی روس په هیڅ وجه دا حق
نه لری چې د حکومت مسلح مخالیفینو سره دا ډول چلند وکړی روس که د افغانان تر منځ د خیر فکر او پالن
درلودالی نو باید حکومت همدارنګه مسلح او غیرې مسلح مخالفین یې د روغې جوړې لپاره سره کشینولی وای
اوس خو روس برعکس کار کوی غواړي چې د حکومت پر وړاندې یې مخالیفین تقویه کړي چې د روس دغه کار
د ټولو نړیوالو دیپلوماتیکو اصول خالف عمل دی.
افغانان هغه که د هرې ډلې او ګوند دي ټول باید پدې پوهه شی چې روسان د افغانانو لپاره ښه نیت نه لری باید د
مسکو غونډې ته څوک الړ نه شي ځکه روس غواړی چې د خلیل زاد په مشرۍ او طالبانو تر منځ شوي د سولي
خبرې ورانې کړي.
دوهمه پوښتنه:
موږ دې ته نه پوهیږو چې دا ځینی ځیني افغان په سرونو کې مغز لري که هسې خوشیه پکشې کې دي؟
همدغه روس پرون لکه نن چې امریکا دی ستا هیواد اشغال کړی وو تر دوه میلیونه افغانان یې درووژل همدومره
یې مع یوب او معلول کړل ،په میلیونو نو یې مهاجر شول ،هیواد یې درته تکه تکه کړ اوس ته په ځانګړي توګه
"مجاهیده" بیا ورروان یې هیواد او ولس ته غواړې له روس څخه خیر راوړي.
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لکه چې موږ وړاندې هم ویلی دی اوس بیا هم وایو روس امریکا ،پاکستان او ایران هیڅ یو د افغانانو دوست نه دی
یو هم د افغانانو خیر نه غواړی ټول د یو او بل سره زموږ په خاوره کې زور ازمویی دوی ټولو ته خپلې ګټې
مهمې دی ته ستا ولس او خاوره ورته هیڅ مانا او اهمیت نه لری لږ وشرمیږئ په خپلو کې بین االفغاني خبرو ته
سره کشینئ دا څه د خدای قهر درته شوی دی.
خدای پاک د تاسو ته لومړۍ هیدایت وکړی که نه درته کیږی همدا تاسو تش په نوم افغان سیاستوال د خپل ځان پر
غوښو اخت شئ چې ولس درڅخه ارام شي.
هر څوک چې د دغه غلو جاسوسانو جنګسالرانو تش په نوم سیاسی مشرانو تر شا ودریږی تر هغه کم عقل افغان
نشته.
مننه
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