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 موقته اداره یعنې د نظام نسکورول

چې فکر کوي په موقته اداره کې به یوازې ولسمشر اشرف غني  په کور دننه یو شمیر محدود کسانالبان او ط
نظام سره  ،تر ماسک الندې ر غني د ګوښه توبد ولسمشحقیقت کې ګوښه شي او نظام به روغ او سالم پاتې شي، 

عباس مرستیال  او د سولې پالوي د سیاسي دفتر يپه ماسکو کې د طالب .شوي دي د دښمنۍ لپاره راوړاندې
جهاد د رسوایۍ تشت له  ، د طالبيکړېیي موقتې ادارې په اړه  ولسمشر د استعفی او د چېستانکزي څرګندونې 
او  د څوکۍ لپاره کړییوازې  ،جهاد جګړه پالوپشان دې ډله کې د ستانکزي  یي وښوده چې بامه راخطاکړ او دا

 کومه موخه نه لري!هیڅ د سولې او خیر ښېګڼې لپاره بله  ا هېواد کېې اخوتر
ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقت  يخوانپکله چې د بن کنفرانس کې د افغانستان لپاره د  ،کال ۲۰۰۱په 

په  لي، بیا هم هلته د هغېافغانان ګا سره سره چې ناخوالې یي تر اوسه یانونورې له زړېده، د موقتې اداحکومت جو
ال کې چې دسې ح په ،بهر هېوادله  په موجوده حاالتو کې په کور دننه او اړه سیمه ایز او نړیوال توافق موجود وو.

توافق شته او نه ورته  اداره موقتهپه نه د ولسمشر غني په مشرۍ منتخب حکومت او نظام موجود دی،  هېواد کې
 اړتیا لېدل کیږي.

غوښتنه په بهر کې یوازې د اسالم اباد د چارواکو له خولې راوتلی او په ماسکو کې د د طالبي موقتې ادارې 
 ستانکزي په خوله تکراریږي چې شاته یي د ماسکو تایید هم ورسره مل ښکاري.

څو محدودو ګوډاګیانو پرته، چې څېرې او تېرې کارنامې یي افغانانو ته  اسالم اباد او نن د ماسکو له په کور دننه د
ظام د نسکورولو لپاره توطیه او موقته اداره د ن نه غواړيموقته اداره بیا  افغان هېواد کې یو ګندې دي، هیڅڅر

 !بولي
د د دښمن دا څرګندونې چې وایي، دوی نظام ساتي خو غواړي چې یوازې منتخب ولسمشر اشرف غني لیرې شي؛ 

او  د دوی موقته اداره به سوله راوليپه ګوښه کېدو جګړه ختمیږي،  د ولسمشر ې راڅرخي چېټول تبلیغ په ددوی 
هم لېدلې او نه کال  ۱۹۹۲خبرې، فریب او توطیه په  ن دا ډولد دښم؛ خو افغانانو به ګل و ګلزار کړيوطن 

 غواړي هغه بیا تکرار شي.
اسپین امنیتي  په انالین توګه ولسمشر غني ،ته ادارې په اړهموقد طالبي او په کور دننه د څو نورو ګوډاګیانو د 

کې د یوې لنډمهالې ادارې  ۱۹۹۲موږ لنډمهالې ادارې لرلې چې د وینې بهېدنې المل شوې. کابل  »غونډې ته وایي
 بمونه وغورځول او )برهان الدین، زما په قلم( پر خپل ولسمشر )ګلبدین، زما په قلم( خوا ویجاړ شو، صدر اعظمل

 «ګېده.ولسمشر له صدر اعظم سره جن
کال  ۱۹۹۶او په  په مشرۍ د موقت حکومت د رباني کال ۱۹۹۲د طالبي او د څو نورو ګوډاګیانو موقته اداره به 

 :سره مخ شي کییا د الندې برخلبه ب انافغاناو  بیا تکرار کړي غمیزه د طالبي امارت
 ه ساری نه لري، له منځه یووړل شيچې د سیمې په کچ به موجوده نظام او اساسي قانونــ 

کال پشان د حکومت او مرکزي واک خال رامنځته شي،  ۱۹۹۲ــ د ولسمشر غني د حکومت په ړنګېدو سره به د 
 وویشل شي او کورنې جګړهساالرانو ترمنځ د واک په بېالبېلو حوزو کابلښار او والیتونه به بیا د طالبانو او جنګ

پیل او ادامه پیدا  ،به څو ځلې خونړۍ او ویجاړوونکې وي له کورنیو جګړو څخه کلونو ۱۹۹۶او  ۱۹۹۲چې د 
 .کړي

کورنۍ د او دا وضعه به  وپاشل شي خال کې ون او د واکحکومت په نشت دبه د هېواد اردو او امنیتي ځواکونه  ــ
 تودېدو ته الر هواره کړيال  جګړې
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پاکستان ته  پشان کلنو ، بیا لکه د نویموو تهیه شوېیسخت خوراچې په ــ د اردو او امنیتي ځواکونو وسلې به 
پاکستان ته ورکړل ا وړیا او ی پر پاکستان خرڅې به د عادي اوسپنو په بیه نورې درنې وسلې او اکونهټ وچلیږي؛

 شي
 پاکستان ته کباړ شيهم دا به  ډېرې نلرو، لکه د نویمو کلونو غوندې الوتکې که څه هم دا مهالــ 

 ــ دولتي ملکیتونه به لوټ شي او د طالبي او جهادي غلو ترمنځ به وویشل شي
 ویمو کلنو کېلکه په ن لوټ شي، د شهزاده سرای او د پیسو د تبادلې نور ځایونه به لکیتونه بهد خلکو شخصي م ــ

 سوځول شيو چور او ، بیاواچول شواور او بیا ورته لوټ لومړی  د نظارشورا لخواچې 
 به وسوځول شينځي، مدرسي به لومړی لوټ شي او ونونه، ښووــ پوهنت

 لومړی چور او وروسته به وسوځول شيهم ــ روغتونونه، درملتونونه او کلنیکونه به 
 ، ښوونکي او استاذان به څه ووژل شي او نور به بیا کډوال شيمحصلین ،زده کوونکېــ 

ن او افسران به ووژل قاضیان، جنراال خبریاالن، لیکواالن، شاعران، ، څارنواالن،ــ ډاکټران، انجینران، څېړونکې
 شي او څه به بیا کډوال شي

 به ووژل شي او نورې به په کورونو کې بندیوانې شي ــ منورې ښځې
 سره وهڅول شيله ــ بېسوادي، ناپوهي او جهالت به 

 پشان بیا رونق ومومي به د سقاو د حکومت چرګان جنګول جنګول اومړز ،سپي جنګولــ 
، کرهڼه به په ټپه د استرخا لمونځونو ته وهڅول شيرانونو لپاره د باــ د اوبو بیالې به شاړې شي او خلک به 

 مه خورۍهم غم کار مه کوۍ اوودریږي او ویل کیږي به چې خدای خیرالرازقین دی، 
 په ټپه ودریږيبه به په بلدوزرونه ویجاړ شي او د هېواد ترنسپورټ  سړکونهجوړ ــ 

 ــ هېواد به له نړۍ ګوښه او د پنجاب د امرونهې الندې به واک چلوي
د خرافاتو او مزخرفاتو  د عربۍ اوثقاالنو او پنجابیانوبه شي، هېواد  کلتور به مسخهملي هویت اوــ ملي تاریخ، 
 ټاټوبی وګرځي

د پخوانۍ یوګوسالوې په حقیقت بدله شي او په پای کې به هېواد لکه  به ــ د هېواد په څو برخو د پاشل کېدو خطره
 پشان په څو ټوټو وویشل شي

موخو  ک په رامنځته کېدو وړاندې کړ، د داسې واک د کرغېړنوواانځور چې ما د طالبي او جهادي نیمګړی پورته 
او د کلونو کې په رڼو سترګو لېدلې  ۲۰۰۱ــ  ۱۹۹۲بیانوي چې عملي تصویر یي افغانانو په هغو یو له زرګونو 

 .ته اړتیا نه لېدل کیږي یانبزیات کاغذ پر مخ یي 
 ودریږي. په میړانه یي وړاندېپه  وکړي انته الر ور حکومت يخردجالطالبي ــ جهادی افغانان باید بیا دغه 

ي امان هللا لکه د غاز توطیې تهروانې په وړاندې  د منتخب حکومت نن بیا د ولسمشر غني خدای مه کړه که افغانان
د رباني په مشرۍ د  کلنو پشان ۱۹۹۲او یا د  چوپ پاتې شي غوندې توطیېد سقاو  په وړاندېد واکمنۍ  خان

، په لسګونو کلونو به شا ته الړ شي او یا به د بې توپیر پاتې شي په وړاندې واکمنۍ طالبي او وروسته جهادي مافیا
 د سیمې له جغرافیې محوه شي. د پتوګهایوه ملت ــ هېو

 نه ښای افغانان بیا پرځان وازمایي! تاریخ ترخې تجربېد تېر 
 ایپ
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