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

ټرمپ ته د اشرف غني لیک!
ما ښونځۍ د شهید ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په کابل کې د خوشخال خان بابا په لیسه کې لوستي ،خدای پاک
حاضر دی چې زه د روسانو د شتون چې په افغانستان کې وو ډیر خالف وم ،اکثره به ما د خپلو استاذانو سره د
روسانو په افغانستان کې پر موجودیت بحث کاوه.
یوه ورځ زموږ د ادبیاتو په ساعت کې چې ښځه استاذه وه نوم یې اقلیمه وو(یاد یې په خیر) د یو روسي شاعر
مکسیم ګورکي درس مخې ته راغی په کتاب کې یې دوه وې که دری مخه نیولې وو.
ما اقلیمې استاذې ته وویل چې استاذ دا خو ماته انصاف نه ښکارې وګوره روسی شاعر دری مخه په کتاب کې
نیولي دي همدارنګه چې سفارت ته یې ورشی څو جریبه ځمکه یې نیولی ده.
اقلیمې استاذې پر خپله خوله الس کیښود راته یې وویل چې دا خبرې مه کوه چې څوک به د ونیسي.
بیا چې کله روسان ل ه افغانستان څخه وتل په هغه وخت کې یوه ټول پوښتنه تر سره شوه کیدای شي څوک چې هغه
وخت په کابل کې وو هغوی ته دغه خبره یاده وي.
داسې ټول پوښتنه هم نه وه چې د ټولو افغانانو نظرونه د یې راټول کړی اوسی خو په ښونځیو او پوهنتون کې ځینې
نورو ځایونو کې دا کار وشو.
په ټول پوښتنه کې داسې پوښتنه شوی وه چې تاسو د روسانو د وتلو په هکله څه فکر کوئ؟ چې الړ د شي که پاتې
د شي.
پداسې حال کې چې زه د روسانو د موجودیت په افغانستان کې مخالف وم خو په ټول پوښتنه کې زما ځواب منفي
وو ما ولیکل چې افغانستان دې بې سرنوشته نه پریږدي.
روسان دې هله له افغانستان څخه ووزي چې د افغانانو تر منځ یو جوړ جاړی رامنځ ته شي.
دا خبره ما ته د اشرف غني پر هغه لیک رایاده شوه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ ته یې لیکلي دي چې امریکایان
د ټول یو دم له افغانستان څخه نه ووزي .د اشرف غني همدغه لیک ډیرو افغانانو بل ډول تعبیر کړی دی خو موږ
بیا ورته بل ډول ګورو.
زه له لومړۍ ورځې د امریکایانو په افغانستان کې لکه د روسانو مخالف وم او یم خو تر څو چې افغانان په خپلو
کې روغې جوړې ته نه وي رسیدلی د امریکایانو یو دم وتل د افغانستان په خیر نه دي ،ځکه خو موږ اشرف غنی
درک کوو ،دا بیا ځکه چې موږ د اعتبار وړ خلک نه یو خدای مه کړې چې افغانستان بیا د کورنۍ جګړو شاهد
نه شي.
طالب د هم داسې فکر نه کوي چې که امریکایان الړ دوی به بیا د پنځه نویم کال په شان ټول افغانستان ونیسی
هیڅوک به یې هم مخالفت ونه کړی ځکه هغه وخت د دې وخت سره توپیر لری په هغه وخت کې کوڅه په کوڅه
ښار په ښار د اشرارو ملک الطویفی حکومتونه وو پټکې وي د اشرارو ظلم زور جګړو غالوو ،قتلونو چور څخه
خلک تر پوزې راغلی وو ځکه خو ولس طالب ته ښه راغالست ووایه اوس خبره برعکس ده.
موږ بیا هم پر ټولو افغانانو غږ کوو چې د خدای په خاطر مه امریکا ته غوږ نیسئ مه یې پاکستان ایران او روس
ته نیسئ دوی یو هم زموږ ښه نه غواړی ،په خپلو کې سره کشینئ روغه جوړه وکړئ دغه ولس دومره ځوریدلی
دی چې نور د هیڅ شي تاب نه لري.
څوک چې شخصی ګټې لټوی او د سوله مخه نیسی خدایه برباد یې کړي.
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