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 بزرگ ملي یا اتالف ملي بزرگ ائتالف
 

 به باال است عالم رو ترقیات
 " !ین مي " ترقیمئاز باال به پا ما

 

ا ن آشنآ، با با تجربه خونبارطي چهل سال اخیر كه دیروز جلسه داشتند به سبك و سیاق خودشان كه مردم قایانيآ
 .میباشند، گویا بخاطر نجات مردم شورا و ائتالف ایجاد نموده اند

 

، مافیایي اند كه در هفده طالباني -هاي شركت سهامي جهادي  كه شركت كننده گان در مجموع همان مهرهنجائیآاز 
سال اخیر كلیپتوكراسي حاكم را تشكیل میدهند و بخاطر چور و چپاول شان همه روزه مردم مظلوم و صداقتمند 

 ،" نجات " ، در نبود ارزشهاي مرامي و مشترك مهٔ كل از استفاده، " سیگار " را متقب ِّل میگردند موسسهٔ  افغانستان طعنهٔ 
  .قایان هدف شخصي داردآبراي 

 

  :به ایجاز به چند مورد در رابطه مكث مینمایم یو روشنگر یبیداري عموم یدر راستا
 

اي بنیانگذاران از ائتالف بمثابه اپوزیسیون تعریف داده شد كه حالت " شتر مرغ " بودن را مجسم صحبت ه در
 .میسازد

قایان تحریر شعار به لسانهاي پشتو و دري و حضور آاز ملي و وحدت ملي به تكرار خاطر نشان میكردند و بزعم 
ه قایان مثل انكآاستقرار وحدت ملي است ! ! ! .  بودن و ، گویا تمثیل مليزرساالر از مناطق و اقوام مختلف چند زور

كه در افغانستان سه اكثریت بزرگ ) سه قوم بزرگ ( وجود  ندارندهمانند اصحاب كهف در خواب بوده اند و اطالع 
  :دارند

 

 ؛محرومان و فقيران كه تا هفتاد فيصد نفوس را ميسازند
 ؛معه را تشكيل ميدهندجوانان كه هفتاد فيصد جا

 . زنان كه باالتر از نصف بدنه جامعه را ميسازند
 

وحدت  بدینرو حركتي را میتوان ملي و افغانستان شمول خواند كه مدافع و ممثل منافع این سه " قوم " بزرگ باشد و
 .ملي و عدالت اجتماعي دو رخ یك سكه اند

 

ركت ایي بودن این حستیزي ماوراي طالباني در جلسه دیروز مبین ذهنیت مسلط تكفیري میباشد و از قهقر سوپرزن
. اصحاب كهف در مورد دوستان زماني مصداق كامل پیدا مینماید كه از الف و پتاق در مورد چپه حكایه مینماید

روح جنگ سرد كماكان بر " ابزار " مسلط  كه هندكردن دیوار برلین و سقوط شوروي حرافي انجام یافت و نشان مید
 .است و فاقد اینده نگري میباشند

 

 :ساسي افغانان و افغانستان با تهدید جدي مواجه میباشنداحق  سه
 

  حق حيات و زندگي
 حق اعمال حاكميت ملي

 صلح و ترقي گذار افغانستان بشاهراه حق
 

 .تلفان مانع و تهدید پنداشته میشوندهر سه مورد فوق مؤ  در

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadaat_w_etelaf_buzerg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadaat_w_etelaf_buzerg.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

، تیكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم و جالبان سیاسي قرار دارند و بي نیاز از مظلوم در گرو تاجران دین مردم
ا ر هموطناننك رأي " ، ا" ب، كه منحیث " قیم " و گویا شامل هر چهار كتگوري فوق میباشندتذكار است كه موتلفان 

 .دارند اوراز اعمال حق رأي محروم و به رأي " گوسپندي " ب
 

حالیكه مسولیت اخالقي جامعه جهاني و امریكا در ایجاد و تداوم تراژیدي خونبار افغانستان از كفر ابلیس معروفتر  در
ست هاي كجدار و مریزامریكا و انگلیس داد خواهي نمایند ، همین اقایان شبانه است و مردم ازاده باید دربرابر سیا

 .اینداز سفیران انكشور ها ریاست و وزارت تگدي مینم
  

ؤثر م، در خدمت به جیوپولوتیك اجانب و جنگ هاي نیابتي انان س است كه این ائتالف ها میتوانندأظهرمن الشم البته
به نفع  کایامر B قاي ترامپ با روسیه و سایر بازیگران منطقوي بحساب پالنآباشند و همچنان در صورت سازش 

 .قاي كرزي استعمال شوندآ مهره درشت انكشور
 

 :حال شان كالم اقبال است كه مصداق
 

 ازین بیش ندانم كه كفن دزدي چند من
 مني ساخته اندـجـور انـبـتقسیم ق رـهـب

 
 رمتح   با
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