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 ۲۳/۱۲/۲۰۱۸             ډاکټر ګل مرجان منګل
 

 د امریکا تیښتې ته ډیره خوشحالي نه ده پکار!
 

د لیسې د تاریخ د  خوشحالخان بابا زموږ دد امریکا د وتلو خبرونه تر سترګو کیږی یا یې اورم نو ماته  مې چې کله

افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د  》استاد ګران او قدرمن قدیر صاحب خبره سترګو ته ودریږی چې ویل به یې

ګورله یی یا پارتیزني جګړو لپاره هر وخت د مخالیفینو لپاره په ګټه تمام شوی دی او هر وخت ګورال یا پارتیزنانو 

 《یبری موندلی د
 

د ګران استاذ همدغه وینا ما هم په خپل عمر کې تر اوسه دوه وارې تجروبه کړه چې یو د روسانو  بدون له شکه
 د امریکایانو هغه ده چې منډې ته برابر شوي دي. ماتې وه او اوس دا ده

 

جګړې جبهه نه خبرې لپاره ثبوت دا وړاندې کوه او ویل یې چې ګورال یا چریکان د یو منظمې استاد د همدغې 
چرته پوسته وهلي، کله پل الوزولیو کله ښونځۍ  کله لري بلکې کار یې د خرپ او ترپ وی هغه داسې چې

سوځولی کله پر کوم والیت باندې چریکي حمله کړي هغه تسلیم کړی وسله او نور مهمات ترینه تښتولي بیا خپلو 
ل هغه ابادۍ او جوړونې ته نه پریښودل او د هیواد غارونو ته ننوتلي په همدغه ډول د وخت حکومت مصروف سات

د عایداتو لویه برخه په جګړه کې مصرف کیدل بالخره حکومت مجبور شي چې د چریکانو سره خبرو ته کشینی 
چې د ورته یو حالت  ومتکیا یې په زور ونیسی لکه د ډاکټر صاحب نجیب حکومت یا همدا اوس د اشرف غني ح

 سره مخامخ دي.
 

نه ده پکار دا دلیل دی چې دا خو یوازې  ډیره خوښي یرته خپلې موضع ته چې د امریکایانو وتلو ته ولېراځم ب
ې وباسلو ته مجبوره کړه بلکې د طالب تر شا هم که چریکي جګړه یې کوله نو په تش ئامریکا  طالب نه وو چې

، ورپسې چین، روس او ایران والړ وو د الس خو یې نه کوله تر شا یې هم غټ غټ قوتونه لکه په سر کې پاکستان
 .فغانستان څخه وتلو ته مجبوره کړههمغو مرسته د طالب سره وه چې امریکا یې له ا

 

 پاکستان، چین، روس او ایران ولې د طالب سره مرسته وکړه؟
 

خپلو ګټو پر د طالب سره مرسته وکړه چې امریکا یې په افغانستان کې د خپلو هیوادونو او   نوموړو هیوادونو ځکه
 وړاندې خطر محسوس کوه.

 

 یا اوس چې امریکا پدې ډول له افغانستان څخه ووزی هغه به ارامه کشینی؟آ
 

نه  ارامه زموږ د لیکنې د منځ زړی جوړوي او ځواب یې هم منفې دی یعنې امریکا به په هیڅ وجه همدغه پوښتنه
پاکستان، ایران، هدف اوس د همدغه نورو هیوادونو) هکشیني ځکه د کوم هدف لپاره چې امریکا دلته راغلی وه هغ

 چین او روس( دی.
 

د ځینو نورو  پاکستان، ایران، چین روس او ستیو کالونو کې د امریکا په شمولدې ورو کې چې پهپداسې حال 
ن راوړي استخبراتو ځالې جوړې کړی دي پدې ځالو کې یې بیا هګۍ اچولي دي دې هګیو خورا ډیر بچیا هیوادونو

دي هغه اوس لګیا دي د دوی لپاره فعالیتونه کوي امریکا به په دوه دالیلو په افغانستان کې جګړې ګرمه وساتی 
د همدغه یادو شویو هیوادونو د ګټو مخه  لومړۍ دا چې د عقدې له مخې به د غچ په لټه کې وی او بل پدې دلیل چې

 به نیسی لکه هغوی چې د امریکا مخه نیوله.
 

ه خبره دا ده چې کله د افغانانو تر منخ بهرني څوک نه وی بیا نو افغانان لکه د ګور چینجي داسې یو او بل دوهم
خوري، نو که امریکا بدون له لدې چې د افغانانو تر منخ جوړجاړی راشی، ووزي د کورنۍ جګړې لوی خطر 
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پلو کې یوې نتجې ته نه وی سره موجود دی، ځکه خو موږ وایو چې د امریکا وتلو ته بې لدې چې افغانان خ
 رسیدلي ډیره خوشحالي نه ده پکار.

 

 وړاندیز:
 

زموږ ووړاندیز ټولو افغانانو ته دا دي چې تر هغه چې موږ خپل منځ کې سره یو موټی یو اتحاد نه شو، څوک د 
و همدا به همدا به موږ و غرب لمنې ته ځان اچو څوک د شرق، څوک د ایران خولې ته ناست وي څوک د پاکستان

نو ځکه خو موږ ته پکار ده چې د تیرو  په افغانستان کې د پردیو د زور ازمویلو جګړي وي )پردل برو شیردل بیا(
څخه د عبرت درس واخلو نور خپل ولس او خاوره د پردیو د ګټو او زور ازمویلو ډګر ونه ګرځو بلکې یو موټی 

 شو خپل هیواد په خپله اباد کړو.
 

یدلو مناسبه الر داده چې همدا اوس طالب د اشرف غنی د حکومت او نورو افغانانو سره د زړه دغه هدف ته د رس
له خالصه په اسالمی او افغانی روحیه مخامخ خبرو ته کشینی تر څو پر ټولو ستونزو هر اړخیزي خبرې وکړی او 

 ټولو ستونزو ته د افغاني روایاتو په رڼا کې حل الرې ولټوي. 
 څخه د خالصون په هیله!د نورو هیوادنو 

 
 مننه
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