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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 ملك ستیز  
 فیسبوک زمان بلوچ برگرفته شده از 

 

 ملت را گروگان گرفته است  کی که  یگروه
 

  س، ییگاه ر  ل،یگاه وک   ر،یملت سوار است. گاه وز  یها بر گرده هاسال   کهیبه دو هزار تن نرسد. گروه  دیگروه شا  نیا

گروه دوستان   ن ی. اشودیهم جنرال و مارشال م  یو گاه  ریگاه مشاور و گاه سف  ،یشورا و آن مقام پوشال  ن یگاه عضو ا

 نیتر گروه سرسپرده  نیهستند. ا  هایرانیو ا  هایپاکستان  ها،یهند  ها،یینایها، چروس  ها، ییاروپا  ها،ییکای امر  کینزد

که    جاستنی. از همشودی جا پر مهمان   یمزدور  نیدهد، خورج  ترشیکه پول ب  یهستند. هر کشور  خیمزدوران تار

 مانیندارد. ا  معنا  دهیو عق  مانیبه نام ا  یزیگروه چ  نی ا  ی. براشناسندیو هند را نم  نی چ   کا،یامر  ه،یروس  انیم  یفرق

ندارند. زنان و    یدشمن  یستیترور  یهاگروه  ریگروه حتا با طالبان و سا  نی! انیمنبع کالن پول است و هم  یاصل

 نیتر ریخود را از فق  یگروه خانواده ها نیکه ا استنی. جالب ابرندیگروه در خارج از کشور به سر م نیفرزندان ا

لذت    ی ها از زندگتا آن   کنندیم  یکمک مال  کایاروپا و امر  هیترک  ج، یر خلد  ان جه  یکشور ها  نیتری کشور جهان به غن

گروه در حکومت، قضا،   نیمانور دارد. ا  یبه مراتب قدرت باال  ه،یو روس  ایتالیا  یا یگروه نسبت به ماف  نیببرند. ا

ندارند. در   یگروه کار  نیابا    ستانی. ترورزندیرا م  یی نها  یهاگپ  ینیو د  یسکتور اقتصاد  ،یاسیپارلمان، احزاب س

  تی تقو  گریدهم  تیاز برکت موجود  هانی. اکنندینگاه م  کیگروه   به عنوان دوستان استراتژ  ن یبه ا  ستانیواقع ترور

که از   نیمرمر  یخود ساخته و قصر ها  یهاخان و شهرک  راکبریوز  دار،یگروه در ارگ، سپ  نی. رهبران اشوندیم

. اما  ستندیخوب برخوردار ن  یاز سالمت  نوشند،یو م  خورند یاز بس م  نانی. ابرندیساخته شده به سر م  حسابیپول ب

و    نیبحر  ،یسو رهبران طالبان در دوحه، دوب. از آن برند ی لذت م  یاز زندگ  متیقگران   یطبابت و دارو ها  تیبه حما

 مانیرقابت نه بلکه پ  دوحههستند. در واقع گروه حاکم در افغانستان با گروه حاکم در    ونوششیمشغول ع  اضیر

 کیاست.    زادل یآن خل  لیو وک   ویپامپ  یبر هر دو را دارد آقا  تیموم یکه نقش ق  یبسته اند. پارتنر اصل  کیاستراتژ

و »رهبران    داریبا ارگ، سپ  گریو روز د  نوشدیم  یعرب   یدوحه همراه رهبران طالبان قهوه  راتونیروز در هوتل ش

دارند، دشمن    یخود دشمن  یخارج  مانانیپ. هر دو گروه نه با خود و نه هم با هم نوشدیم  دار ل یسبز ه  یجهاد« چا

دارتر سبز دالر دامنه   یتر  و سلسله سرخ خون گسترده   یدامنه   کشند،یکه ملت را م  ی آنان ملت است. هرقدر  ی اصل

دوحه،   یهاخانهیم ،یدوب یخانه هافاحشه  یاشیع ،یالمللن یگروه صلح است. صلح شأن ب. دشمن دوم هر دو شودیم

را خواهد ربود. پس زنده   گرید  ازیو صد ها امت  ۹۲کود    یزره و مودل سال، خانه ها  یاستانبول، موتر ها  یهاکاباره

 باد جنگ!
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