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 !د خدای زور دی ، د ولس زور
 

د یوې میاشتې په جریان کې د اودوله او د امریکا د سفیر جانبس تر منځ پنځه وارې لیدنه همدارنګه د ټاکنو د نتجې 
ځنډونه، ټاکنو ته د دسیسې څخه بله هیڅ مانا نه لري، لدې داسې مالومیږي چې امریکا له افغانستان څخه د وتلو پالن 

ه الره د ټاکنو د نتجې اعالنول دي، د یو مرکزي حکومت جوړیدل نه لري که وتالی نو سولی ته د رسیدلو لپاره ښ
تر څو یو مشخص ادرس ولرو چې د طالب سره یو په یو مخامخ خبرې وکړي کله چې د ټاکنو نتجه په یوه او    دي

م یا بله بانه ځنډیږي مانا دا چې د کوم بل څه لپاره خبره روانه ده چې هغه به د موقت حکومت یا ملی مشارکت په نو
سوله ناممکنه    د شل سري حکومت جوړول وي کله چې شل سری حکومت جوړیږي دا پخپله د دې ثبوت دی چې

ده امریکا نه غواړي چې ووزي او نه غواړي چې سوله وشي بلکې د یو ضعیف حکومت په لټه کې دی تر څو په 
پلي کړي تر السه   ه کې یې غواړيشومو موخو ته ورسیږي، هغه پروژې چې په سیم  افغانستان او سیمه کې خپلو

 .کړي
افغان ته اجازه ورنه کړي چې بیا د پر افغانانو باندې د ملي  خو اشرف غني ته په کار ده چې دا وار امریکا او هیڅ

 .مشارکت یا موقت حکومت او یا هم د ملي وحدت په نوم حکومت وتپل شي باید اجازه ورنه کړي
نوم دوه سري حکومت وښوده چې نه یوازې نتجه یې ورنه کړه بلکې افغانان یې تیرو پنځو کالونو د ملي وحدت په 

سره مخامخ کړل لکه د رشوت او فساد اوج ته رسیدل، بیکاري تر    د ډول ډول ستونځو، کړاونو، ناخوالو او بدبختیو
وزارتونه په   تکمیل کیدل،حده زیاتیدل، د هیواد څخه د ځوانانو فرار اوج ته ورسید، په پنځو کالونو کې د کابینې نه 

له وزیر تر پیاده د یو قوم خلک ځای پر ځای کول   خپل سر کیدل هر وزارت پر یو قوم پورې مربوط کیدل بیا 
په دندو ګمارل،   د اهلیت پر بنسټ نه بلکې د ژبې پر اساس د ګوند او سمت پر اساس  ټول کسان پکشې  همدارنګه

منځ څخه دوه اوازونه راپورته کیدل، په پنځو کالونو کې تر پنځوسو زرو پورې  په ټولو ملي مسایلو کې د حکومت له  
د ملي اردو او ملي پولیسو ځوانان قرباني کیدل چې نا اهلو ته د چارو سپارل او نه همغږۍ یې عمده علتونه وو 

وو بل به د اشرف  وزیر به د مرستیال خبره نه منله مرستیال به د قوماندان، که یو به اشرف غني ته مسول  ځکه
 .ځان مسول باله  غني په قصه کې نه وو اودوله ته به یې

د پاکستان ایران او یا نورو نړیوال پر وړاندې هر وخت د حکومت له منځ څخه دوه اوازونه راپورته کیدل ځکه خو 
 .یې اواز هیڅ اثر نه درلود

والړ وو، د خلکو ژوند له ورځی بلې ته خرابیده، ټول کاروبارونه په ټپه   د افغانستان ټول سکتورونه، اقتصاد او
لوږه او فقره زیاتېده قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهل کیده همداسې نورې ډیرې ناخوالې چې قلم یې په لیکلو نه 

 .رسیږي
د ولس یې بنیاد   دواړه صاحبان سره الس او ګریوان دي  د دوه سري حکومت له وجې تر همدا نن پورې 

شرف غني د دوه سري حکومت څخه سرې ویني اچوي نو اشرف غني به په کوم اساس بیا داسې حکومت ا  وباسه
ته سر ږدي؟ دا وار که خبره د ملي مشارکت حکومت ته الړه دوه سری حکومت به د خلکو له یاده ووزي دا وارې 

ره به اخو دیخوا چې ولسمشرۍ ته اتلس کاندیدان خو دي چې دي ورس  به شل سری حکومت جوړیږي ځکه همدغه
یو ځای کیږي چې سمه مرداري به وي حکومت به نه وي سم غوبل بل به وي غوبل او مرداري   څوک پاتي دی هم

به ځکه وي چې د ایران، پاکستان ، روس او نورو هیوادونو جاسوسان به هم پکشې ورزیات شي که د دوه سري 
 .کیدل دا وارې به شل اوازونه اوریدل کیږيحکومت په وخت کې دوه د بې اطفاقۍ اوازونه اوریدل 

پریږدو ایا د داسې غوبل حکومت په نتجه کې به د طالب سره د   ناخوالې او بدبختۍ یوې خوا ته  که نورې ټولې
سولې خبرې وشي؟ اصالً نه ځکه ډیر چې ځانونه سیاسون بولي نه غواړي چې سوله وشي هغه پدې خاطر چې یو 

 .ملت مال نه شي لوټلی او بل خوا د حساب او کتاب څخه ویره لري خوا غله نه شي کوالی، د
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همدارنګه د امریکا د سفیر او   لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه د ټاکنو نتایج په ډول ډول بانو نه اعالنول او ځنډول
ا په هیڅ وجه او امریک  اودوله تر منځ د ګرمو لیدنو داسې مالومیږي چې د شل سري حکومت خواته خبره روانه ده

سوله نه کوي دا هسې خبرې دي چې ځینې فکر کوي چې امریکا تښتي اوس د خړو پوزه ځانته جوړوي، امریکا 
هسې    ځکه نه تښتي چې تر یوسلو پنځوس ملیارده ډالره سرمایه یې په افغانستان کې مصرف کړي ده دغه سرمایه یې

نیولي    ووزي څوک یې مخه نه شي   که امریکا وغواړي  د خدای په جت نه ده مصرف کړي سرمایګذاري یې کړي ده،
روسان همداسې ونه وتل!؟ امریکا نه په اسامه پسې راغلي وه او نه هم په موال عمر پسې نه یې هم تروریزم هدف 
وو که تروریزم یې هدف وای نو د طالبانو شوراګانې خو په پاکستان کې دي ازاد ګرځي ولی یې له منځه نه وړي؟  

پاکستان باندې فشار نه راوړي؟ ځکه خو موږ ویالی شو چې امریکا له افغانستان څخه نه ووزي او نه    لې پراو یا و
 .باید موږ افغانان ځانونه وغولو

افغانستان او افغان    افغانانو ته په ځانګړي توګه هغه چې ځانونو ته سیاسون وایي پکار ده چې د خدایه وویریږئ نور
 !مه قرباني کوي لږ پر دغه ولس چې څلور لسیزې کړیږي رحم وکړئ  هولس د امریکا د ګټو څخ 

موږ بیا هم پر اشرف غني غږ کوو چې که تاسو انسان واست، افغان واست او یوه زره ایمان هم ولرئ، امریکا څه  
ټیټ نه  ته شئ باید چې د مشارکت په نوم حکومت ته سر   چې ټوله نړۍ یوې خوا ته او تاسو یوازې بلې خوا  بلکې

کړئ او نه هم د امریکا فشارونو ته تسلیم شئ ځکه که تاسو دا وار داسې کار وکړئ موږ باور لرو چې یوه خوا به  
خپل تاریخ په خپله خراب کړئ او بل خوا یې ولس درسره نه منی، لوښی چې ډک شي آخر اوبه ترینه تویږی مه 

وسه راوپاریده موږ باور لرو چې نه به ته وې نه به د پریږدئ چې د ولس غوسه راوپاریږي او که دا وار د ولس غ
 .سهامي شرکت وي او نه به د امریکا وي ځکه د ولس زور د خدای زور دی

رښتیا خبره وکړه چې څه خبره روانه ده او    زور نه رسیږي نو حد اقل ولس ته خو  که ستا   اشرف غني صاحب! 
ره په رښتیا دریږي کله چې ولس درسره ودرید بیا امریکا ولې ستا زور نه رسیږي موږ باور لرو چې ولس درس

 .هرې خبرې ته غوږ ږدي
تر تاسو به   نه وایي په پټه خوله د امریکا فشارونو ته تن ږدې بیا پر ولس سهامي شرکت تپې  او که دا هم ولس ته 

 .بل لوي او غټ خاین نه وي
ور د خدای زور دي نور نو مه پریږده چې یو څو په اخر کې موږ افغان ولس ته دومره وایو چې ولسه! ستا ز

داسې حالل کړي    السپوڅي او د پردیو جاسوسان د امریکا، روس، ایران او پاکستان د ګټو لپاره لکه پسونه تاسو
کله    کله شل  راپورته شه دغه ټول خاینین تر ګریوان ونیسه د زرې زرې حساب ورسره وکړه، ځکه چې هره ورځ

 .ه چې مرګ خو د نتجه ولريسل مرې داسې ومر
 

 ق ومن هللا توفی
 همنن

 لډاکټر ګل مرجان منګ
96/11/201 

mailto:maqalat@afghan-german.de

