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 ننګونې نوی حکومت: پټې بالګانې، سبوتاژ او

کابلبانک کې د شوې غال په څېړنې او د غلو او مسئولو کسانو د پېژند او محاکمې په اړه، د نوي دولت امر او 
غاصبان، د دفاع اوکورنیو چارو په وزارت او نورو دولتي بنسټونو کې د بیت پریکړې؛ د دولتي او شخصي ځمکو 

المال او ولسي شتمنیو لوټماران او په تل خونو او کمینونو کې ناستې ویدې بالګانې او مالي مافیا له درانه خوبه 
جګړه او چلوټه کې راویښ کړل او اوس د پوښتنې او محاکمې له ډاره د نوي دولت په وړاندې، په یوې ناسپیڅلې 

 ورځ تربلې الښکېلیږي!

د کابلبانک پېښه چې ابعاد یي ال پوره او بشپړنه دي څېړل شوي او یو شمېر مجرمان ال د قانون منګولو ته نه دي 
سپارل شوي او ازاد ګرځي، همداراز ټولې غال شوي او خوړل شوې پیسې بیت المال ته نه دي سپارل شوې، خوبیا 

یو بیساری اقدام ګڼالی شو. دغه زړورګام اوس هم  د هیواد مالي مافیا پرسر وهلې او سرسام یي هم خپل ډول کې 
 کړي او د ډېرو نورو فاسدو چارواکو پښې یي لړځولې دي!

اوس د کابلبانک پېښه د دواړه لورو، د هېواد د تحول او بدلون پالو او هم د مالي مافیا او د پخواني فاسد دولت د 
 سړیخورو سره، په غیږلوبه ) پهلواني( کې د پیل او عطف ټکی ګڼل کېدای شي. بډیخورو او نورو

پر کابلبانک سربېره، څو نورو کورنیو پېښو په حل کې د ولسمشر اشرف غني شخصي ګډون او هغو ته رسیدګي، 
د تحول او ښایي ځینو نورو ته چې په بدلو عینکو کې پېښو ته ګوري، هومره مهمې ښکاره نه شي، خو په هېواد کې 

دوام لپاره د اشرف غني په مشرتوب د نوي دولت ټینګه اراده څرګندوي. بلخوا سعودي عربستان، چین، پاکستان او 
د سویلي اسیا سیمه ییزې همکارۍ ټولنې )سارک( په غونډه کې د اشرف غني ګډون او د لندن غونډې ته پوره 

ې د نوي حکومت د فعالې بهرنۍ تګالرې لومړنۍ بېلګې چمتووالی، په لنډ وخت کې هغه نسبي السته راوړنې دي چ
 یي ګڼالی شو.

په ټوله کې فعال بهرني سیاست، په کوردننه د تحول او بدلون لپاره د اشرف غني په مشرتوب د حکومت د کلکي 
اکو او ارادي شتون او د فساد په وړاندې د مبارزې پرلپسې ژمنه او لومړي ګامونه، په دولت کې د دېره فاسدو چارو

مافیایي کړیو سا تنګه کړې، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د نوی دولت په وړاندې، دوی سبوتاز او توطیو 
 ته الس اچوي!

په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازي د پکتیکا د خونړۍ غمیزې د قربانیانو په یاد غونډه کې 
هغه .بریدونو کې د تیرې فاسدې ادارې فاسد اشخاص برخه لري زه نن دا په ښکاره وایم چې، په دې» وویل

زورواکي، د ځمکو غاصبین او قاتلین چې له دې ویریږي چې راتلونکی حکومت زموږ سره محاسبه کوي، په 
 «، ازادۍ راډیوحکومت باندې یو ډول فشار دی چې راولي یې

هیواد په روستیو خونړیو پېښو کې ځیني دولتي  البته د ولسي جرګې یو شمېر نور استازي هم په دې اند دي چې د
ترهغو چې د افغانستان دولتي بنسټونه په جدي توګه  »کسان الس لري او د امنیتي چارو ځیني کاپوهان خو وایي 

 «تصفیه نه شي په دغه هېواد کې به د بې ګناه کسانو د وژلو لړۍ دوام وکړي

د جنګي جنایتکارانو » شکریه بارکزۍ د ټولټاکنو په درشل کې رسنیو ته ویلي وود ولسي جرګې یوې بلې استازې 
 «مستند راپور دې خپور شي او له دې ځایه دې پیل شی چې ټاکنو سره لویه مرسته کوي، ازادۍ راډیو
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د مه، د کابل په دارالمان واټ کې  ۱۱اوس دا ډنډوره نوره هم قوت اخلي چې د روان عیسوي کال د نومبر په 
حبیبي لیسې مخې ته د ولسې جرګې پر استازې شکریه بارکزۍ بمي برید په دولت کې دننه د مافیایي کړیو او د 

 همدې جنګي جنایتکارانو په الس ترسره شوی وي!

زه او اکثره » همداراز نن پرون مې چیرې فیسبوک کې د یوه دوست لیدتوګه له سترګو تېره شوه، هغه لیکلي وو
د یو فشار په  ) ولسمشر اشرف غني( چي دا امنیتي پېښې ټولي پر ډاکټر صاحب وته رسېدلي یوملګري دې پایلي 

ولوېده چي راپورونه وایي د تېرې شپې د وزیر اکبرخان برید هم اصال د  ځکه توګه کارول کیږي. زما نن زړه ته
 هڅه کېده او شنډه سوه.دوستم پر کور باندي پالن سوی وو. د دې ترمخه اعالن سوی وو چي د دوستم د ترور

د ګلمرجان د ناروا غوښتنو په تاسي پوهېږئ چي دوستم د ډاکټر صاحب مهم مالتړی دی. هغه دوې ورځی مخکي 
که دا فرضیې ډوله پایلي ومنو نو بیا خو خبره په طالب او تروریست او پاکستان کي نه  شکایت هم کړی وو. اړه

د یو ډېر خطرناکه دښمن چي اصال یې موږ سم تشخیص  .ېړنه دهخالصه کیږي. ستونزه تر دې هم ژوره او کرغ
 «.وکړی هم نه دی، مخامخ یو

 په یوه خبر کې لولو بلخوا د کندوز والیت په روستیو تښتونو کې د کورنۍ مافیا الس نه شو له پامه غورځوالی.
دیګر له شېرخان بندر څخه د تنه دولتي مامورین پرون ماز ۹۱نامعلومو وسله والو په کندوز والیت کې شاوخوا »

راپورونه وایي چې دولتي مامورین په شېرخان بندر کې د خپل کار له ځایه کندوز  ستنېدو په الره کې تښتولي دي.
ښار ته روان ول چې د ابدان په دښته کې یې موټر د ناپېژندویو وسله والو له لوري درول شوی او هغوی یې 

 نامعلوم لور ته بېولي دي.

مامورینو تښتولو شکونه  ۰۲اوسېدونکي وایي چې په دغه الر ګڼې پوستې شته او په داسي سیمه کې د د سیمې 
 «تاند.پیدا کړي دي

په کور دننه د نوي دولت او د تحول د دوام په پلویانو وسلوال بریدونه او توطیي په داسې وخت نور هم زور اخلي 
د کراچۍ په بنګلو کې د پاکستان پخوانی دیکتاتور پرویز چې د ډیورند د تپلې او استعماري کرښې پورې غاړه 

مشرف او بلخوا د افغانانو قسم خوړلی دوښمن موالنا فضل الرحمان هم د اشرف غني په مشرۍ، نوی دولت ته 
 غاښونه چیچي او هېواد ته د هرې ورځې په تېرېدو سره د قاتالنو په جوپو کې زیاتولی راځي!

 پای
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