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 موقت حکومت، که جمهوري نظام ته توطئه؟
 

جمهوري نظام  د ارګ پر سرڅرخي، او د افغانستان موده کیږي چې د موقت حکومت خبیثه ارواح، تر یوکال زیاته
 د موقت د سیاستوالو په خبرو کې ځان څرګندوي. داسې ښکاري، چهڅرګند ګواښ په توګه، کله نا کله  یو ته د

حکومت، سرپرسته اداره او یا عبوري حکومت په نامه ، سیاسی او تبلیغاتي کمپاین د آی اس آی او سي آی اې د 
او  نیوې ستراتیژي په توګه طرح شوی پالن دی او پلي کول یې قدم په قدم روان دي. نو ځکه، هره پال چه د پاکستا

تود شي. پر دې سربیره، د ډاکتر  نودا بحث په میډیا کې امریکې د استازو کتنه وشي او یاخو دوۍ کابل ته راشي،
د سولې په خاطر ، »ده ته  پکارولو سره، کې د عامیانه اصطالح داخلي او بهرني رقیبان په هر فرصت اشرف غني

« نۍقربا»داسې  راځۍ چه د شطرنج حرکتونو ته ورته ده. وبغاړو دد برالسوسیاسی ل چه وړاندیز کوي، «د قربانۍ
 پایلو ته نظر واچوو: او د موقت حکومت د وړاندیزونو

په داخلي او خارجي میډ یا کې، چیرته چه د لویو زبرځواکونو اغیزمن الس دی، د دوکتور اشرف غني پرضد زهرجن 
طالب  د نډ دی او مانع ایجاد وي، بی ګټې انتخابات یې وکړل،پروسې ته خ کیږي، چې ګنې ولسمشر د سولې تبلیغ

یا برعکس د قتلونو مخنیوی نشي کولی،  زندانیان یې سمدالسه خوشې نه کړل، د متقابلو حملو امر یې ورکړ،
دی او داسې نور.... نو که دی  انحصاري سیاست چلوي، چوکې ساتي، مخالفین یې نه مني، قرباني ته حاضر نه

جمهوری نظام به ثابت پاتې شي، افغانستان به ګل او ګلزار  هر څه به سم شي، طالبان به سوله وکړي، شيګوښه 
 شي.

په ډاکتر نجیب پسې  له خوا او امریکې د سی آی اې د پاکستان د آی اس آی کاله دمخه 2۸ ریکاټ دی چه دا هغه
س رو اوس پیل شوی ده، په دې توپیر سره چه دا پالن ښه وچلیده او نن بیا هماغه پروپاګنده غږول کیده ، هغه وخت

یواځې هند، د ملګروملتونو سازمان او د اروپا د اتحادیې ځینې  خوا والړ دي. او چین هم د پاکستان او طالبانو په
 مشران د اشرف غني د سیاست په مالتړ کې دي.

 یس استعفاء وکړي، او نویئجمهور ر متخاصمو ډلو په شتون کې هرکله د وسله والو ـ تاریخي تجربه ښیي، چې
ولسمشر ، تر هغه چه خپل نظم ټینګوي، زیات شمیر کورونه ، بازارونه او سرایونه به د چورګرو له خوا تاالن شي. 

 له یاده نه وارو وارو لوټل په زرګونو خلک به ووژل شی . د هر کوچني دولتي بدلون سره به مو د سرای شهزاده په
د کاغذ پر مخ به د موقت حکومت له خوا ډیری دستورونه ولیکل شي، خوهغوی چې د چور او تاالن پخې  !وي وتلی

 چارواکو له فرمانونو څخه سرغړونه وکړي. تجربې لري ښې بهانې موندلی شي څو د نوو
نو د مؤقت حکومت خونړی او له جنایاتو ډکه تجربه د هر د دوکتور نجیب هللا استعفاء ته مجبورکولو او د مجاهدی

افغان په ذهن کې حک ده . داخلی جګړې، ښکلی او تاریخی کابل د اور په جهنم بدل کړ . د اسالم په نوم مختلفو 
وسله والو تنظیمونو د شخصی او عامه شتمنیو د چور او تاالن او د خلکو د قتل عام تر څنګ داسې بګنوونکی 

 ه تر سره کړل چې د بشریت په تاریخ کې یې ساری کم لیدل کیږي .جنایتون
به هم یو نظر  زمونږ د ګاونډي هېواد د هغه زمانې د شوروي اتحاد تاریخ ته تجربه مو یاده کړه، د خپل وطن ترخه

 غه وخت په آنیدولتي اړیکي ه سوپر پاور هیواد، د دویمې نړیوالې جګړې د ګټونکي نظام ، کلن ۷۰چې د  واچوو،
 په څو ورځوکې په پنځلسو ټوټو توګه وشلیدل، کله چې ولسمشر ګرباچوف استعفاء ورکړه . او لوی شوروي هېواد

په افغانستان کې ماتې سره مخامخ شو. داسې ماته ویتنام کې امریکې هم خوړلې وه، خو  شوروي دولت وویشل شو.
ل ولسمشر د خپل هیواد چارې داسې سمبال کړې چې د افغانستان د د امریکائیانو له وتلو وروسته د ویتنام برحا

ک »تراژیکو او ویرجنو پېښو په سرنوشت ګرفتار نه شول. اړین ده چې وویل شي، شوروي دولت د ګرباچوف او 
 ویجاړ شو.  ترمینخ د فکري اختالف او د هغه د استعفاء له امله «ج ب
ې ته افغاني ټولن ته اړکړی شي، تاوان یې« قرباني»اشرف غني استعفا او  چې ولسمشر او بهانه : په هر نامهنتیجه

و ا ښه کار ومومي رسیږي. دی خو اکادیمیک او پیژندل شوی نړیوال شخصیت دی، په کومه نامتو موسسه کې به
ه د ه دې ډول ب، طالب وسله والو ته د فاتحانه راتګ پیغام دی او پ«قربانی»ژوند به پیل کړي. خو د ولسمشر  آرامه

 حرکت ومومي. دلته سوال د سولې مذاکرات د خونړیو جګړو تر سیوري الندې د رادیکال مذهبي فیصلو په لوري
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ې د سولې په مذاکراتو ک اشرف غني په فزیکي شتون او یا نه شتون کې نه دی، سوال د هغه سیستم په هکله دی، چې
د شریعت د قوانینو د تقویت په لوري  به قربانی دی، نو سیستم مالوم وي چه اشرف غني زیږول کیږي. که د مخه

 جهادي یا طالبي رهبرانو ته  مهال به د ولسمشراو څو تنو روښان اندو رهبري کونکي مقامونه، او هغه مینځته شي،
لویان دي. مانا دا پ د ټینګولو او ترویج او جهادي ارزښتونو د سیاسی اسالم کوم چه په طبعي ډول په الس ورشي،

به یواځې د څو رهبری کوونکو مقامونو تغیر او تبدیل نه وي، بلکې د مدني سازمانونو او دموکرات پلوه  چې دا
د بیان آزادۍ، د هنر، موسیقي او تلویزیونونو پروګرامونه ، د ښځو او  ګوندونو فعالیتونه به کمزوري کړای شي،

حالت تمثیل دی، چه د ډانګ، لښتو، کیبل  ډیر ښه د قید او بند کې راشي. او دا کار او تعلیم به د شریعت په نجونو
 فضا کې به دولس په برخه وي.  کاري، الس پریکولو او سنګسار نه پرته

جنجالونو څخه، د اوبو د مهارولوپرسر، ایراني او پاکستاني فرهنګ د خپرولو د  همسایګان، به د اشرف غني د
کړکیچونو النجه او داسې نورو مزاحمتونو د ختم سره د آرامۍ او خوښۍ احساس وکړي. پاکستان مخنیوی، د سرحدي 

 ډلې ، داعش، لشکر طیبه، فاطمییون او نور تروریستان کرار کرار افراطي او ایران به د خپلو ملي پالنونو سره سم،
ترالسه نه  تلي نظام د جوړولو فرصتمونږ ته استوي، چه اسالمي دولت د هغوسره په جنګ اخته وي او د یو غښ

 کړي.
چې د اشرف غني څخه دده د نافرمانیو، د امریکایي لومړیتوبونو په وړاندې د افغانی ګټو د  د امریکا متحده ایاالت،

افغان ضد ستراتیژیو سره د نه توافق له امله او د مستقلو اقتصادي پروژو د طرح کولو په  طرح کولو ، د آی اس آی
 رسمي ژمنو خوابدی شو ، د یوه ځواکمن افغان دولت د جوړیدو، د نشه ای توکو او تروریسم سره د مبارزې ددلیل 

یې السلیک کړ، چه ګوندې انتخاباتو کې بری تر السه کړي  پاکستان ته یې مخه کړه، دوتلو قرارداد څخه په شا شو.
، هلته د تروریسم د تولید او صدور له بربنډو مرکزونو نو هرڅه یې پاکستان ته وسپارل او خپلې ماتې جبران کړي،

 او اردو ګاوو پرسریې سترګې پټې کړې او طالبانو ته یې د امریکې د ګټو دساتلو په بدل کې غوړې وعدې ورکړې.
هسې چه پاکستان او ایران غواړي ، امریکې ته هم یو ضعیف، بیرته پاتې او اړافغاني نظام جوړول پکار دي،  اوس،

د  ې بهک جوړجاړیو په نتیجه په راتلونکي کې د امریکې، روس، پاکستان او چین د پاکستان پورې به تړلی وي. هچ
  د تطبیق په موخه سپارل کیږي. اسالمي دولت ته به سیمې اقتصادي پروژې جوړیږي او

د ګواښه ډک اړخونه وڅیړل شي.  «قربانۍ»د لیکنې موخه دا ده، څو د مؤقت حکومت د جوړیدو او د اشرف غني د 
 ا،استعف او د اشرف غني مخکې له مخکې هغو شنونکو، مبصرینو او مبلغانو ته کوم چې د موقت حکومت جوړښت

 خورا غمجنې او جبران د دوی دا اشتباه به هیواد او خلکو ته چې د سولې له پاره اړین شرط بولي ، باید څرګنده شي
باید په عقالنیت سره د خپلو ځان غوښتنو او عقدو له پنجو نه په خالصو ماغزو، د تراژیدۍ نه منونکی پایلې ولري. 

ې په همغږۍ ک تر پیښیدو د مخه ګواښونه وپیژنو او د موجوده سیاسی نظام د ساتلو په هوډ سره یو الس او متحد شو.
 کوالی شو د دې خطرناکو ګواښونو مخه په میړانه سره ډب کړو.

  2۸/۳/1۳۹۹ مننه. 
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