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 د مؤقت حکومت ناپاکه هیله
  

ټول وطن پالونکی او د هیواد د ځمکنی بشپړتیا او ملی واکمنۍ پلویان په هیواد کې د یوه مرکزی ځواکمن حکومت 
رسیدلی . ځکه  همالتړ سره سره تر اوسه سرته نه د د نړیوالو د هخواشینۍ سره باید ووایو چې دا هیل هیله لری . په

تونکو جهادی فرعونیانو پر واکمنۍ پنجې ښخې کړې او تر ننه یې په غاښونو او پنجو د له لومړی سره ځان غوښ
نړیوالې مرستې یې چور او چپاول کړې ، وسله والی جنایتکارې ډلې  . لیونیو سپو په شان یوې او بلی خوا ته کشوي

   . او د وسلو ګدامونه یې وساتل
ره زور زیاتی کوي او مرکزی ویشلی واکمنی یې په وړاندې د جهادی غیرمسؤلې وسله والې ډلې تر ننه د خلکو س

عمل کولو توان نه لري . ولسمشر اشرف غنی د قانون واکمنی خپروي ، جهادی مافیا یې په وړاندې مقاومت کوي 
خلک دې وضعیت تر ستونی  . دا مافیا خدای ، اولی االمر او قانون نه منی  . نیمه واکمنی د جهادی مافیا ده  .

  . وستی دی او باور یې پر حکومت له یوې ورځې تر بلې کمزوری کیږيرا
همدا وطن پلوری جهادی مشران د ګاونډیانو مداخلې توجیه کوي . د خیانت د بیرغونو سره د خلکو او نړیوالو د 

نکو د جګړې ، د وینو د رودونو او نه بښو . سترګو په وړاندې د مرکزی واکمنی پر ضد وسله وال ګواښونه کوي
قبضه کړی دی . د بلخ امپراطور په میاشتو میاشتو ولسمشر د  هحکومت مهم پوستون دبشری ضد جنایاتو مسؤلینو 

   . وو او غواړي د خپلې مافیا ریښې نورې هم ژورې کړي یچوکیو په ویش بوخت کړ
له پښو لویدلی هیواد تنه د مخدره موادو مافیا د جهادی او طالبی مافیا سره په جوړ جاړي کې زمونږ د کمزوری او 

هیواد وال مو نه یواځې د توپک ساالرانو په جهنم کې سوځي ، بلکې د مخدره موادو د ږیرورو قاچاقیانو  . زبیښي
  .دوزخ یې هم لولپه کوي

آ خوا طالبان ورځ تر بلی خونړی کیږی . په پاکستان کې د ځان مرګو فابریکې په ټول توان او ظرفیت سره کار 
و کې د طالبی زور یطالبانو لیکې د پاکستانی زرګونو مدرسو په طالبانو ډکیږي . په بی وسو کلیو او ولسوالکوي . د 

  . زیاتی تر څنګ له کچې لوړې غریبۍ ، رنګارنګ رنځونو اوبیکارۍ خلک له پښو غورځولی دي
حکومت « یو ښه » ان کې و شرایطو کې عمران خان پاکستانیانو ته زیرئ ورکوي چې په افغانستکپه داسې ویروون

  ؟عمران خان د کوم ښه حکومت زیرئ ورکوي  . يرامنځته کیږ
  . آی غړي وي-اس-آی افسران وي او والیان به یې د آی-اس-دا به هغه حکومت وي چې مشاورین به یې د آی

د پاکستان  به لېدړې وړې کړي او د افغانستان د وسله وال ځواک وس هبودا به هغه حکومت وي چې د افغانستان ارد
  . ته وسپاري اردو

دا به هغه حکومت وي چې پاکستانی بی کیفیته تولیداتو ته به د هیواد دروازې بیله کنتروله ، بیله ګمرکه او بی له 
  کش کوي هد نیم ژوانده افغانستان څخ  ډالره همالیې خالصې وي او پاکستان به په کال کې له دې درکه پنځه ملیارد

ې حکومت وي چې پاکستانیان به پاکستانی مالونه د افغانستان له الرې بیله ترانزیتی محصوله منځنی آسیا دا به داس
  . او د منځڼۍ آسیا محصوالت به د همدې الرې بی محصوله او بی ګمرکه پاکستان ته وړي

کې به نه وی او د افغانستان  قصه دا به داسی حکومت وی چې له افغانستان پاکستان او ایران ته د تلونکو مفتو اوبو په
   . ځمکه به د اوبو د نه رسیدو له امله سوځي

دا به داسی حکومت وي چې د خپل افغانی تاریخ ریښې به باسی ، موزیمونه او تاریخی ارزښتونو به ) بامیان ( په 
  .بمونو الوزوي

چلولې او تر ننه هماغه سیوره مونږ  دا به هغه حکومت وي چې د افغانیو پر ځای به کلدارې چلوي لکه چې طالبانو
  . تعقیبوي

غانستان فا دته به یې وړي او پاکستانیان به  ندا به هغه حکومت وي چې د افغانستان شنه ځنګلونه به اره کوي او پاکستا
   . معدنیات رایګان پاکستان ته کش کوي
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دا به داسې حکومت وي چې په هغې کې به ولسمشر اشرف غنی نه وي ، کوم چې غواړي افغانستان د پاکستان له 
ترانزیتی انحصاره خالص کړي . هغه چې د کراچی بندر پر ځای یې چابهار خالص کړ او هغه چې له پاکستان نه 

او هوایي دهلیزونه یې د افغانی مال التجاره د الر خالصه کړه  ویې مخ واړاوه او د افغانستان له پاره یې د الجورد
پاره پرانستل او پر پاکستانی مالونو یې منځنی آسیا ته شرایط وضع کړل . د عمران خان ، مانتیسکی ، اتمر او طالبانو 

دوی غواړي له هغه  . په حکومت کې به هغه اشرف غنی نه وي کوم چې پاکستان ته پر تلونکو اوبو بندونه تړي
نی ځانونه خالص کړی چې د دموکراسی ، ټولنیز عدالت ، قانون د واکمنۍ د پردو د مداخلو د مخنیوی او اشرف غ

   . په خپل کور کې په خپلو امکاناتو د افغان د باعزته او وړ ژوند توغ یې په اوږه دی
وه یا درې تروریست وي او د نړۍ دک یندا به داسی حکومت وي چې د پاکستان د خوشالی د پاره به د هند سره دښم

پلوه هیوادونه به یې په رسمیت پیژنی او په نړیواله کچه به یو منزوی او د پاکستان مزدور او بنده حکومت وي . 
  . په واسطه تنظیمیږي نخارجی سفرونه به یې د پاکستا

وي ، خو افغان  په سپین سترګی سره وایي چې ټول افغانان دې په سوله کې شریک یمانتیسک الکساندر رد روس سفی
روس سفیر د یوې بدنامی دیکتاتوری استازی دی ، فکر کوي چې هر چیرې حکومتونه د دوی د   حکومت نه ؟

حکومت په څېر دی او هیروی چې افغان حکومت د خپلو خلکو استازیتوب کوي . دا بی شرمه د افغان حکومت سره 
اندې کړی ، خو په بی شرمی سره زمونږ په ړتبارنامه وسفیر دی او ځان دیپلومات بولی ، افغان ولسمشر ته یې اع

د افغانانو په خپل منځی خبرو ورګډیږی  فنړیوالو معیارونو او دیپلوماتیک عرف خال وټول د وچارو کې مداخله کوي ا
مانتیسکی فکر کوي چې د روس ک،ګ، ب به د پخوا په شان په افغانستان کې  .ویناو د حکومت ضد موقف اعال

  . لوي . خو افغانستان نور هغه افغانستان نه دیآسونه ځغ
افغان حکومت د خارجی دښمنانو سربېره د جهادی مافیا ، طالبی مافیا او د مخدره موادو د مافیا سره سخت بوخت  

خو افغان حکومت یې په وړاندې  . ساعتو کې د شړلو وړ وو ۲۴دی ، کنه د روس سفیر ددې څرګندونو سره په 
  . له خپل غولی وشړي نور سپي نه پریږدي چې باندینی لیواکځکه د  شو ، چوپ پاتې

د مؤقت حکومت د طرحو سره مذاکراتو ته  ید مکې قرآن خواره جمع احد هتنظیمون(  ۸بیا هم آزمایل شوي اته ) 
ر پ ... مانتیسکی ، حنیف اتمر ، عطا نور ، اسماعیل خان او رالکساند ،ځي . ولی مؤقت حکومت ؟ ولی عمران خان 

   : مؤقت حکومت ټینګار لري ځکه چې
دوی پوهیږی چې د دوی او د دوی د بادار د دښمن اشرف غنی په وړاندې ټاکنې بایلي او د ټاکنو له الرې د ځان   -

  . او د بادار د پاره هیڅ نه شی کوالی
هغه  . لونکی هغه ردويځکه اشرف غنی او ټول وطن پا ،مؤقت حکومت به د دوی او طالبانو ګډ حکومت وي   -

  . څه چې ایران ، روس او پاکستان یې غواړي
 پای
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