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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۷۰1۱۱۰1۱۰۲              نافغا احمد فضل انجنیر
 

 متوازن غیر ۱+1 نفرانسک
 است بزرگ شیطان دیگری دسیسه  

 می امروز .کرد می خطاب بزرگ شیطان را امریکا مینیخ   هللا آیت

 و افغانستان در شومش اهداف رسیدن برای بزرگ شیطان که بینیم

 افغان ستمدیده   و مظلوم ملت فریب برای را دیگری سیسه   د منطقه

 شریف نواز یعنی خود چوچه   توسط که اینست آن و گرفته دست روی

 داشت اظهار محیالنه بسیار آسیا قلب نفرانسک در پاکستان صدراعظم

 اضالع افغانستان، بین نفرانسک که اینست آن و دارم صلح پالن من که

 طالبان با را صلح راه تاشود  دائیر پاکستان و چین ،امریکا متحده  

 شریف نواز نامیمون تولد از قبل که چین و امریکا یعنی نمایند جستجو

 پاکستان منافع تاریخی حامیان و دارند نوازشریف برای را پدر حیثیت دو هر بودند نموده ازدواج وطنش مادر با

 قرار بیکوه و بیکس غنی اشرف دمحم داکتر مقابل در ترازو پله یک در شریف نواز شمول به ا  قصد و ا  عمد میباشند

 قبوله ب مجبور کردند خان یعقوب دمحم سردار با انګلیسها چنانکه را افغان بچه   یتیم ها تهدید مختلف انواع با و گرفته

   .نمایند باشد افغانستان ملی منافع ضد بر که آنها نهایی تصامیم و تاپیشنهاد

 است این برسانم خود هموطنان عرض به میخواهم من که آنچه نیستم صلح مذاکرات مخالف من ،گرانقدر هموطنان

 داعش چون دیگری سیاه پدیده   بلکه .گیرد صورت صلح مذاکره آنها به که نیستند طالبان تنها عزیزما وطن در که

 مادر در خود اسالمی وغیر انسانی غیر اعمال به وحشیانه بسیار نیز و اند طالبان از تر خوار خون و وحشی که

 گرفتن با طالبان گروپ یک اگر همچنان گرفت؟ خواهد صورت معامله چه آنها به میدهند دوام ما عزیز وطن

 ملی منافع برضد میشود داده صلح مقابل در طالبان به که زاتامتیا آیا نمایند قبول را صلح امتیازات بعضی

 امریکا، چون خود باداران هدایت به و نکنند اشتراک صلح پروسه در که یطالبانعده  آن بود؟ نخواهد افغانستان

 خواهد معامله چه بپیوندند داعشه ب مینمایند تجهیز و تمویل متمادی سالیان از را آنها که سعودی عربستان و پاکستان

مردم مظلوم ما از شر آن  ؟خواهد بود حقانی کجاست یک جایگاه گروه ترورستی عمسه جکنفرانس در این  شد؟

 .هد یافتخواچطور نجات 

 نظر در صلح شده پیشنهاد ترازوی در توازن که بگویم و بلند را خود صدای باید گذشته تلخ تجارب از آموزش با ما

 افغانستان باره   در صلح موضوع که شود تقاضا لهذا بود خواهد عادالنه غیر شود گرفته که تصمیم هر و نشده گرفته

 سرپرستی تحت باشند امریکا و روسیه چین، ایران، هندوستان، پاکستان، افغانستان، از مشتمل که نفرانسک یک در

 میز یک در همزمان یکجاهاحزاب مخالف دیگر و  داعش ،طلبان با صلح موضوع و دائیر متحد ملل سازمان مسقیم

 امنیت شورای تائید از بعد و اتخاذ تصمیم افغانستان ملی منافع ا  خاصت و منطقه در شرایط داشت نظر در با و مطرح

 در را سیره ده جوال که شد خواهیم مواجه زنی بیوه پسر داستان به ناخواسته خدا آن درغیر شود تطبیق متحد ملل

 جوال شدن پاره با بلی گفت برایش مادرش شود می جای آرد سیر پانزده جوال این در پرسید مادر از و داشت ستد

 خدا من اما شد خواهد عملی بزرگ شیطان شده پالن نفرانسک که است این من عرض از مطلب شد خواهد جای

 مینمایم بینی یشپ وطنم مادر آینده برای را امروز از بدتر و گوار نا عواقب ناخواسته

 .باشد ما عزیز وطن مادر حافظ خداوند
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