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 تا....  واقعیت  از موقت حکومت
 
  سخنگوی   و  نماینده  و  گرفته  شدت   افغانستان  مردم  علیه  تروریستان  جنایت   و  وحشت   که  اواخر  این  در

  به   ها  رسانه  مقابل   در شرمانه  بی   و  میداند  خود  افتخارگروی  را  بیگناه   مسلمانان کشتن طالبان گروی 
  بیگانه   حیا و  شرم  و  شعور  عقل   از و  گرفته را سراپایش جهالت  چون بالند   می شان  انسانی عمل  این
  فرمان   شان  باداران  از   که   چه   هر   و   نمیتوانند   کرده   تشخیص   را   زیبا   و   زشت   و  بد   و   خوب   که  اند   شده

 . نمایند  می  اجرا آنرا  برسد 
 

  دیگر   بار   رسد   می  سرزمین  این  بمردم  آن  کلی  تاوان   بدبختیانه   که   ها  خورد   و  زد   این   گرم  گرما  در
  هدف   که  رسد   می  نشر   به   کننده  اغوا   تبلیغاتی  های   سوژه  مردم  پریشان   و  خسته   اذهان  انحراف  بخاطر

  موجود   هنجار  نا   وضعیت   از   مردم   رسیده   سر  به   های   حوصله   و   ناشاد   اذهان  تسکین   فقط  و   فقط   اش
  حکومت   آمدن   حساس   شرایط  این   در  ها   سوژه  این   از  یکی   که   آمده  بوجود   دل   کور  اجیران   توسط   که

 میگردد  پخش  و  نشر  مزدور  های  رسانه  و  آگاه  نا  تحلیلگران   توسط  مردم  اذهان   در  که  است   موقت 
  در  شان  الهس  ۲۰ حضور  طی  در  ناتو  و  امریکا  رهبری  به  دنیا  از  نیمی  که  میکند   قبول  منطق  کدام
  دیگر   های  پتاق  و  الف   بشروغیره   حقوق  و  دیموکراسی  چون   شان  مدنی  های  آورد   دست   و  جا  این

   است.
 

  خط   شان   جانی   و   مالی   هزینه  پر  گی  شده  های   کاری   بر   و   گرفت   خواهند   گرد   عقب   به   تصمیم   چگونه 
  مردم   نظام یک ساختن  بخاطر  مختلف  های  ملت   بودیجه  از  مدت   این  در  مصارفیکه   و بکشند  بطالن
  هیچ   یقینآ  برود   هدر  به   همه  شده  کشیده  منظور  این   به  که   فروانی  زحمات   و  رسیده  بمصرف   ساالر
  می   پیشوا  رهبر  و  کالن  منحیث   مردم   آنهایکه  به  که  اینست   تاسف  جای  پذیرد   نمی  منطقی   و  عقل

  می   ر ناشخوا  را  مفت   های  حرف   این   تر  پیش  همه   از   آنها  نیستن  قدرت   شریک   که  امروزه  و  نگرند 
  و  شوند   نظام   شریک   دیگر   بار   کند   یاری   شان   بخت   اگر   تا   کوبند   می   را   موقت   حکومت   طبل   و   کنند 
  پیشوایان   و   نمایان   رهبر   چنین   به   است   تاسف   جای   واقعأ  نمایند   تغذیه   بدر  در  و   مظلوم   ملت   خون   از

  اصال  ملت  غم   در و  نمایند   خوری حرام  تا برسند   جا منصب  به   میخواهند   وسیله   هر  به  که  گر  معامله
  بحال  واه   اند   بقدرت  رسیدن  و   اندوزی   زر  فکر  در  اینها   و میشوند   قربانی  روزه   همه  مردم  که   نیستن 
  مانده   گیر  هایشان  شیطینت   دام  در  و  اعتمادکرده  النفس  ضعیف  افراد   چنین  به   که   بینوا  و  بیکس  ملت 
  ابزاری   مردم  و  نیستن  مردم   غم   در  اصال   و  کنند   می  گیری  امتیاز   مذهب   و   گرو  زبان  سمت   بنام   و   اند 

  گران.  معامله فاسد  خواهشات  برای  شده
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