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 د داعش خلیفه اردوغان ته وایو،

 له افغانستان څخه ځان لېرې وساته

 

ه غونډه کې پرون د روان کال د جوالی د میاشتې پر یوویشتمه نېټه، د امریکا د سنا جرګې، د بهرنیو اړیکو د کمېټې پ

یاله دې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو مرستله تورکیې سره اړیکې وارزول شوې. 

 .مېرمن ویکتوریا نوالند هم وربلل شوې وه، چې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي

دونو تر په غونډه کې د امریکا او تورکیې تر منځ اړیکې په هر اړخیزه توګه وشنل شوې او هر سناتور د دواړو هېوا

الند هم د د اوسنیو خرابو اړیکو مسؤلیت د تورکیې پر غاړه واچاوه. د سیاسي چارو مرستیالې مېرمن ویکتوریا نومنځ 

و زیاته ادواړو هېوادونو تر منځ اړیکې سړې وبللې. مېرمن نوالند په افغانستان کې د تورکیې له کړنو خوښي وښوده 

 .«ندیز هرکلی کويامریکا د افغانستان په اړه د تورکیې د وړا» یې کړه:

ي ځواکونو د مېرمن نوالند له دې خبرې داسې ښکاري چې د کابل هوایي ډګر د ساتنې په پلمه، په افغانستان کې د تورک

زات او پیسې پاتې کېدل په خپله د تورکیې غوښتنه ده. تورکیه دا کار د دې لپاره کوي، چې له امریکا څخه سیاسي امتیا

ه په اقستان، ازبکستان او ترکمنستان به د پان ترکیزم په حساب راښکېل کړي او دننواخلي. تورکیه غواړي چې قز

  .افغانستان کې به له مارشال دوستم او د روان اشغال له نورو اردلیانو څخه کار واخلي

مخته به موږ افغانان ښه پوهېږو، چې د زبرځواکونو سیمه ییز چوکره ګان د خپل بادار د لوبې په چوکاټ کې خپله لو

ې د خپل بادار بیایي. پاکستان اویا کاله د امریکا او انګلیس د لوبو په اډانه کې خپله لوبه کوله. تورکیه هم غواړي چ

  .امریکا د چوپړ کولو په چوکاټ کې خپله لوبه مخته بوځي. تورکیې ته په کلکه ځواب ویل په کار دي

هر څه  لېرې وساته، په همدې کې د دواړو ولسونو خیر دی. د داعش خلیفه اردوغان ته وایو، له افغانستان څخه ځان

نورو ولسونو  د هېچا خاوره نه ده نیولې، او ستا په شان یې چې وایې هغه ووایه، خو د مسلمانۍ خبره مه کوه. افغانانو

کي ځواکونه تورته زیان هم نه دی رسولی. ایا د کردستان، سوریې او لیبیا اوسېدونکي مسلمانان نه دي؟ دا شل کاله چې 

  په افغانستان کې دي، ایا د مسلمانانو په چوپړ کې وو او یا د مسلمانانو د نابودولو په مرچل کې ؟

 .موږ افغانان په خپله خاوره کې پردي عسکر نه غواړو
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