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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۱۶/۰۷/۲۰۱۸                                                   یدیسع نیدوکتور صالح الد

 ترامپ او طالب!

 

خوشاله یو چې ترامپ د طالبانو دا بهانه هم ختمه کړه چې هغه وخت خبرو ته راځي چې امریکه د طالب سره مخامخ 
  خبرو ته کښېني. او د بهرنیو پوځیانو د وتلو خبر هم د بحث الندې ونیول شي.

  کیږي. ترامپ دا ومنله او مخامخ خبرې پیل

  ددې خبرې ترجمه څه ده؟

  ترجمه دا چې د کابل حاکمیت مشروعیت نه لري او دا امریکه ده چې تصمیم نیسي.

  دې موخې کې پاکستان استابلشمنت او یو شمېر نور اهدافو ته د افغانستان همسایګان ورسیدل.

  بله مانا دا چې افغانستان او سیمه کې د سولې خواته. ستر قدم شو.

  پوښتنه پاتې شوه چې دا د پاکستان منافع او مصالح به څنګه ؟ ماته

پاکستانی سیم او پاکستاني دروازې او د پاکستان بفر زون جوړونه د   د افغانستان داخل کې د پاکستان سرحد او اغزن
طالب په الس او حق  افغانان وژنه او سر پریکونه د  اافغانستان په داخل کې او د پاکستان سیمه ایز منافع او دا سلهاو

  العبد؟

  

  او بیا مخامخ خبرې د چا سره؟

  دپاکستان په بند کې سلهاو مال برادرانو سرنوشت به څه کیږي؟

  هغوی چې په زرهاو طالب دشت لیلي کې وژلي ، هغوی به دا ومني چې طالب سره دې تفاهم وشي؟

ونه، او هغه د حزب اسالمی افرادو په دار وهنه او هغه د وحدت د حزب د مشر وژنه، هغه د داکتر نجیب هللا ځوړند
  حاللونه د

  طالب په الس او یا بر عکس.

  د طالب افقي او عمودي رهبران او د افقي رهبرانو د اطاعت مسأله له عمودي مشرتابه څخه؟

  ډېرې پوښتنې ځواب غواړي.      ډېر کار او       

 

صیب هیب هللا سره حسابی وکړي! چې دا د مال محمد عمر آخوند زاده هللا )ج( دې مالبرادر را خالص کړي چې مال
  ژوند چیرې او څنګه ختم کړای شو او یا ختم شو؟

  زه حیران یم چې دا زه خطاء یم که نړۍ؟

  ځواب ښکاره چې نړۍ نه شي خطاء کیدای که خطاء وي هغه به زه یم.

تنه دافغان ملی اردو په  50نی اوربند وشو نو بیادا نو بیا څوک راته توضیح کړي چې دا طالب سره چې درې ورځ
  همدغو ورځو چا شهیدان کړل؟

دا ددې مانا نه ده چې دا مخامخ ناسته د ای اس ای سره نږدې حلقې او شمېر طالبان وي او د تراژیدۍ غوټه برخه ، 
هند او پاکستان، د ایران او سعودی سترې لوبې، د   ایراني، پاکستاني او د سترو قدرتو، امریکې او روسانو، چینایانو،

عربستان او د ایران او امریکې، د پاکستان په جیب کې د پاکستان د پوچې پټاقۍ ) د سیمې وړکی ترین اتومي 
مشکل او د افغان اولس د قربانیو لړۍ ال اوږده ښکاري. دا غمیزه کې تر اوسه دایرکتران، تمویلونکي او قربانیان   بم(

ډېرې دوکې او د هغو په سر کې پاکستاني دوکې به ادامه       ښکاري چې لوبه به صادقانه نه وي او  مالوم وه او داسې
  لري.

په هر صورت مونږ دا یو پر مختګبولو او امیدوار یو چې افغان ټول مطرح حاکم او غیر حاکم سیاسیون د افغان اولس 
ډېر       و ګټو ته هر قدم کې اولویت ورکړي. زه په کې او افغانستان ګټو او مصالحو ته، د سیمې او سولې مصالحو ا

  کړکېچونه وینم. هللا )ج( دې خیر کړي. آمین
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