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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حکیم روان

۲۰۲۰/۱۲/۰۶

مؤقت حکومت که د داخلی جګړې شیطانی پالن
کله چې د باجوه-خلیلزاد -طالب مثلث جوړ شو ،طالبان د آسمان له سره غږیدل او ویل به یې چې مؤقت حکومت
زمونږ وړاندیز نه دی او مونږ مؤقت حکومت نه منو .طالبانو ته باجوه او خلیلزاد غوړې وعدې ورکړی وې .طالبانو
فکر کاوه چې اسالمی آمارت په څو قدمۍ کې قرار لري ،نو مؤقت حکومت د څه د پاره؟ هغوی چې دوی یې اسالمی
آمارت ته رسولي وو او هغوی چې دوی یې له اسالمی آمارته څخه غورځولی وو ،دواړو طالبانو ته ټټر وهلی وو.
طالبانو ته بیخي نغده ښکاریدله.
خو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی غاښونه نه وو لیدلی او د افغان ملت له ارادې خبر نه وو .دوی پر ولسمشر د ځان
ګمان کړی وو .کله چې ولسمشر د خلیلزاد او پمپئو پر خالف ولسمشریزې ټاکنې دایرې کړې او ټاکنې یې د جهادي
چیغ او پیغ  ،ډوزو او الپو شاپو سره سره وګټلې او د ولسمشر د ملی امنیت مشاور محب هللا محب د ملل متحد د
امنیت شورا په غونډه کې خلیلزاد وایسرای وباله او ولسمشر غنی د امریکا -طالب توافقنامې پر خالف د پنځو زرو
طالبی بندیانو خوشی کول ونه منل ،طالبان پوه شول چې د چا سره مخ دي .تر دې د مخه به یې ویل چې هېڅکله به
د افغان حکومت او حکومتي پالوې سره خبرې ونه کړي .خو ولسمشر غنی طالبان له اوم آسمانه را کوز کړل او د
حکومتی پالوي سره یې خبرو ته اړ کړل.
د امریکایي عسکرو د وتلو حقیقت او د آی اس آی د ډنډورچیانو هوایي ډزې یو له بله ډېر توپیر لري .اشرف غنی د
امریکایي عسکرو د وتلو او د هغو پر ځای د افغان ځواکونو د ځای پر ځای کولو او انتقال د پروسې مسؤلیت له
ولسمشر کیدو څخه د مخه په غاړه اخیستی وو .اشرف غنی زر ځله ویلی دي چې امریکایي عسکر دې ووځې ،خو
د افغان ځواکونو مایحتاج دې پوره کړل ش ي .تر دې چې د امریکا مالیخولیایي ولسمشر ټرامپ ته یې د یوه مکتوب
په ترڅ کې څرګنده کړي ده چې افغان دولت د امریکایي عسکرو وتل استقبال کوي ،خو د افغان ملی ځواکونو پر
مالتړ او ال پیاوړتیا ټینګار کوي.
د مؤقت حکومت خبره تر طالبانو او ډنډورچیانو د مخه عمران خان کړیوه اوس یې د عمران خان نوکران کوي.
مونږ ته له همدې ادرسه یو مؤقت حکومت راغلی وو چې کابل یې د اور په دوزخ واړاوه او  ۶۰۰۰۰کابلیان یې د
دوو اونیو په جریان کې ووژل .کابل یې داسې کنډواله کړ چې د کابل سپي د نازولی کابل له تصویره ډاریدل .اوس
بیا هماغه سناریو او هماغه لوبغاړي!!!!!!
کابل چا کنډواله کړ؟ کابل مؤقت حکومت کنډواله کړ .آیا داسې نه ده ؟ ربانی د موقت حکومت رئیس ،مسعود یې د
دفاع وزیر ،حکمتیار د مؤقت حکومت صدراعظم ،دوستم د مؤقت حکومت خالد بن ولید ،محقق او خلیلی همداسې
در واخله! او اوس په موجودو لوبغاړو طالب هم ور زیاتیږي.
غواړئ چې دا سناریو تر تېرې هغه څو چنده بدتره تکرار شي؟؟؟؟
د آی اس آی ډنډورچیان او ځینې بی شعوره کسان وایي چې نه ،نظام به ساتل کیږي ،جمهوریت به ساتل کیږي،
یواځې ولسمشر اشرف غنی به نه وي .دا خوب د آی اس آی پخوانی مشر اسد درانی ورته لیدلی دی.
تېر ځل هم یواځې دوکتور نجیب هللا استعفاء ورکړه ،نظام څنګه ونړید ،ملی اردو څه شوه ؟  506جنګی الوتکې چا
کباړ کړې؟  4500ټانکونه چا اره کړل ؟ د ملی اردو وسلې د دافع هوا راکټونه (سکاډ او لونا) چا پاکستان ته یوړل؟
السپوڅو څه وکړل؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دوکتور اشر ف غنی د نظام سر دی .سر چې له تنې غوڅ شی  ،تنه ژوندئ پاتې کیدای شي؟ د مؤقت حکومت
ډنډورچیان د نظام د مرګ ناولی هیلې لري .هغه نظام چې د ساتلو د پاره یې د وطن سلګونو زرو بچیانو سرونه
صدقه کړل او د ړنګولو د پاره یې د پاکستان سلګونو زرو طالبی ملیشو سرونه ورکړل .مؤقت حکومت د واک لپاره
د بزکشۍ میدان دی ،له خدایه وویرېږئ ! پر طالبی وسله والو عالوه د افغانستان په هر ګوټ کې رنګا رنګ جهادي
وسله والی ډلې له خدایه مؤقت حکومت (پاچا ګردشی) غواړي.
طالبه ! افغانان مه وژنه ! ستا امارت نړیوالو ونړاوه او نړیوال په ډاګه او جهر وایي چې آمارت دا د بشریت د پاره
د شرم او ننګ تور داغ نه منو .افغانان غواړي د یوویشتمې پیړۍ راتګ احساس کړی! طالبه جومات د آی اس آی د
خدمت د پاره مه پرېږده .جومات ته بېرته وګرځه ،مال ستا ځای جومات دی ،د حکومت او چوکیو دعوا پرېږده  ،پر
دین منګولې ټینګې کړه ،ولی دې دین د چوکۍ د پاره خوشی کړ؟؟؟؟؟؟؟

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

