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

۲۰۱۹/۰۲/۲۶

حکیم روان

اتمر د افغانستان ضد مثلث په رأس کې
داسې ښکاري چې روسان غواړي یو ځل بیا د شمال ائتالف توطئه عملی کړي  .شورای نظار ،حزب وحدت،
جنبش اسالمی د خادیست اتمر تر مشرۍ الندې! د مثلث اضالع پاکستان  ،روس او ایران  .راشه که یې ګورې!
ضمیر کابلوف د خدای د پاره اسالم آباد ته نه وو تللی  .په اسالم آباد کې کابلوف د آی-اس-آی سره د دوو غونډو
تابیا کړي وه



د مسکو غونډه
ورپسې د اسالم آباد غونډه

کله چې مسکو د افغان حکومت د جدی مخالفت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان د احتمالی شکایت سره مخامخ
شو  ،نو په دوه مخۍ سره یې وویل چې د مسکو غونډه د کرملین له خوا نه بلکې د افغان مهاجرینو له خوا تنظیم
شوي ده او روسان په کې ګډون نه کوي  .د روسانو د رسوایي تشت له بامه را وغورځید او د کاسې الندې نیم
کاسه یې رسوا او افشاء شوه .
مسکو  ،اسالم آباد او تهران هڅه کوي چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ګوښه او بی اعتباره کړي او په دې
توګه له اشرف غنی ځانونه خالص کړي  .کابلوف او آی-اس-آی پتییله وه چې د افغان حکومت په شا کې به د
غونډو تابیا کوي .ځکه په دواړو غونډو کې د ټولو نړیوالو منل شوو نورمونو پر خالف افغان حکومت ته حتی خبر
نه وو ورکړل شوی  .دا په داسې حال کې ده چې له دې درو شیطانانو یو یې هم د دې جرأت نه لري چې له افغان
حکومت څخه د خپل رسمیت پیژندلو حق واخلي .ځکه په دې صورت کې د دې درو شیطانانو مداخله ګر ،شیطانی
او غرضی ماهیت نړیوالو ته ښکاره کیږي .
د اسالم آباد تروریستو سپین سترګو د مسکو له غونډې زده کړه ونه کړه  ،د کابلوف سره د پروتوکول له مخې یې د
اسالم برباد غونډه اعالن کړه  .خو د کابل جدی عکس العمل او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د مسکو او
اسالم آباد د سرغړونو په هکله د افغان حکومت شکایت د اسالم برباد غونډه برباد کړه او ګواګې پر طالبی
مزدورانو بندیزونه عملی شوه  .د دې تر څنګ دا خبره هم د ژبو په سر شوه چې د طالبانو په مشرتابه کې د جدي
مخامختیاؤ او تقابل له امله د اسالم آباد غونډه وځنډیده .
د سعودي شهزاده د خوشالۍ او رضایت د جلبولو له پاره د خوشخدمتی او تحفې په توګه اسالم برباد د جیش العدل
په واسطه پر ایران تروریستی برید وکړاو همدارنګه یې د جیش محمد پر مټ پر هند د برید په واسطه سعودی
شهزاده ته وریاده کړه چې د هند پر ضد د ترور ګډ تاریخ هېر نه کړي  .سعودي شهزاده د امریکا د هدایت او
فرمایش سره سم شل ملیارده ډالره شرطي مرسته د تروریسم بدلمني مور (پاکستان) ته ومنل.
تروریست پلوه پاکستان د سعودی په نوکرۍ کې د مخ په زوال آخوندانو د چیغو  ،غرتو او پرتو هیڅ پروا ونه کړه
 ،خو د هند له ډاره یې قرآنونه وخوړل چې د هند پر ضد برید کې د پاکستان الس نه شته .د هند د غچ تکل د ترور
مور مجبوره کړه چې نه یواځې د آی-اس-آی د تروریسم له سلو کړکیو څخه یو کړکۍ ( جیش محمد ) وتړي  ،تر
څنګ یې د امریکا او ملګرو ملتونو لمن هم ونیوه چې د هند د برید مخنیوئ وکړي .
اوس د ترویسم د مور دریم میړه ضمیر کابلوف نوي ګالن اوبو ته ورکړل  .ضمیر کابلوف د دوکتور نجیب هللا د
پرزیدو د پاره د زاړه شمال ائتالف توره تجربه نه ده هېره کړي او نن یې د نوی شمال ائتالف له مخ نه پرده پورته

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کړه  .هغه د شمال ائتالف چې ک ج ب  ،افغان وطن پلورونکو او تهران یې اضالع جوړول  ،نن د نوي شمال
ائتالف په محور کې روس  ،ایران او پاکستان او پر مدار یې اتمر  ،یونس قانونی  ،محقق  ،دوستم او کرزیان
څرخیږي .څه عجیبه غوندې دنیا ده ؟ شرم او حیا له دې کلی کډه کړیده .
ال په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو ته د کمپائن وخت نه دی پیل شوی  ،پوتین او کابلوف وار د مخه د خپلو
اجنټانو له پاره کمپائن پیل کوي  ،د هیبت او دهشت د تحمیلولو سره یې موازي اتمر ته کمپائن پیل کړی دی  .راشه
دې ته څه وایي ؟
افغانستان او افغانانو ته په هر ګام کې پردو د ځان پلورونکو سره په ګډه مورچلونه نیولی دي  .خو افغان ولس نور
د ګوډ مال د وخت ولس نه دي  .ګوډان او ړانده نور دا ملت غولولی نه شی .موږ اوس خپل رنګارنګ دښمنان
پیژندلی دي  .افغان ملت به د پاخه او نه لړزیدونکی ملی یووالی او پیوستون په مټ  ،په پوالدین تکل او ژمنتیا
سره د خپلې مور وطن سپیڅلی لمن له هره لوثه او کثافته پاکه کړي  .مونږ وینو چې رڼا را روانه ده او تیاره په
ورکیدو ده  .د اجیرو پنجابیانو  ،ایرانی آخوندانو او روسی مزدورانو په ناولو السو  ،زمونږ ویجاړو شوو او
غمځپلو کوڅو ته د سولې او اختر د راتلو څرک له ورایه ښکاري .
د سولې  ،دموکراسۍ او ټولنیز عدالت د بري په امید !

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

