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حکیم روان

د افغان حکومت مخالفین او دښمنان
د افغان حکومت مخالفین له خپل طبیعی حق اختالف څخه برخمن دی  .دوی نه یواځې د افغان حکومت دښمنان نه
دي  ،بلکې د افغان حکومت مرستندوی او په ټاکلو شرایطو کې د افغان حکومت مالتړي او متحدین دي  .اختالف په
مستبدو او توتالیتارو رژیمونو کې د دښمنۍ په مانا وي او مخالفین په وحشیانه توګه د مستبدو رژیمونو له خوا د
ویروونکی تعقیب  ،زندان  ،شکنجو او بې رحمانه وژنو سره مخامخ کیږی  .خو په دموکراتیکو نظامونو کې اختالف
ته د ټولنې د تشکیلوونکی او جوړوونکي عنصر په سترګه کتل کیږي  ،کوم چې د نظام او ټولنې د سالمې ودې سره
مرسته کوي .
له نېکه مرغه افغانستان د خپلسرو  ،دیکتاتورو او توتالیتارو رژیمونو سره خدای پامانی کړي ده او په زړورتیا سره
ویالی شو چې افغانستان په سیمه کې د تر ټولو دموکراتیک اساسی قانون خاوند دی په کوم کې چې د هیواد د
اوسیدونکو ټول فردی  ،سیاسی او ټولنیز حقوق بیله توپیره خوندی او تضمین دي  .زمونږ خلک په خپل هیواد کې د
بیان د آزادۍ  ،مطبوعاتو او سیاسی آزادیو له لحاظه پر خپل نظام ویاړ کوالی شی  .افغان زړه ور ملت چې تر ننه
د داخلی او خارجی دښمنانو له خوا لکه زمرئ په مختلفو پلمو ،فریب او تذویر په بند او قفس کې ساتل شوی وو او
له هر ډول حقوقو او آزادیو محروم وو  ،تر دې هم د زیاتو حقوقو او آزادیو مستحق دی  .الس ته راغلی آزادی او
نورې الس ته راوړنې د افغان ولس د بیسارو قربانیو محصول دی  .دا ملت څلوېښت کلنو خونړیو جګړو په ګونډو
ن ه کړ او په جګه غاړه د کښلی تورې سره په الس د هر مستبد او فرعون مخې ته راوتلی دی  .زه د خپل په وینو
لړلی آزادي غوښتونکی ولس په پښو کې د احترام او درناوی سجده ږدم .
د نوی اساسی قانون له مخې به راتلونکی ټول حکومتونه د خلکو د آزادو ،مستقیمو او سری رایو له الرې غوره
کیږی او د حکومت مشروعیت به د ملت د ارادې او خلکو د رضایت له مخې ټاکل کیږي .
مخالفین حکومت ته د ستونزو د حل مختلف بدیلونه وړاندې کوي او په دې توګه د حکومت د لید لورو د پراختیا سره
مرسته کوي  .د افغان حکومت د مخالفینو تر ټولو ستره برخه هغه څوک دي چې د حکومت د اوسنی  ۵۰٪ویش
مخالف وو  .دوی باور لري چې د جهادی چورګرو له مشارکت پرته به د سترو ملی دندو د اجراء له پاره د حکومت
وړتیا د نن په پرتله څو چنده وای  .په دې کې شک نه شته  ،خو له بده مرغه دوی د افغان حکومت محدودیتونه او
مجبوریتونه هیروي  .دوی دا هیروي چې افغان حکومت د خپل وسله وال پوځ د څو میاشتو مالی تأمین توان نه لري.
نو ځکه حکومت د جهادی چورګرو فشار او د امریکا ظاهرا پخالکوونکی نقش ومانه  .ظاهرا پخال کوونکی نقش د
دې له پاره چې امریکا له دوهمې کال څخه د افغان کړکېچ د حل له پاره استفاده و نه کړه  .دوی د  ۵۰٪غلو او
چورګرو برخه په حکومت کې ومنله او افغان حکومت مجبور شو چې د دوو السو پر ځای په یوه الس کار وکړی .
که څه هم له « یوه السه ټک نه ځیژي » خو د ولسمشر اشرف غنی وړتیاؤ د محدودیتونو او چلنجونو باوجود ناممکن
ممکن کړه  .افغان حکومت د هغو مخالفینو قدر کوي کوم چې د اساسی قانون د تطبیق  ،د مرکزی واکمني د اقتدار،
د پردو د جاسوسانو  ،مفسدینو او چورګرو د آنی محاکمې غوښتنه کوي  .شک نه شته چې دا غوښتنې په حقه دی ،
خو حکومت د خپلو امکاناتو په محدوده کې کار کوالی شی .د حکومت مخالفین په دې اړه حکومت په کم کاری او
محافظه کاری تورنوي  .حکومت د خپلو دالیلو سره سره د مخالفینو د مخالفت حق محفوظ ساتي .
د حکومت سره مخالفت د قانون څخه د سرغړاوي  ،خپلسرۍ  ،موانعو د ایجاد او ټولنیز نظم و نسق د ګډوډ کولو په
مانا نه دی  .له بده مرغه په افغانستان کې دښمنان د مخالفت په نوم د اساسی قانون له مزایاؤ څخه په سوء استفاده
سره د حکومت په وړاندې خپله دښمنی پټوي  .دوی د حکومت په وړاندې وسله وال مقاومت  ،قانون شکنۍ  ،په
خلکو چپاوونو  ،وسله والو غالؤ  ،اختطاف د حکومت په وړاندې د مختلفو موانعو ایجاد  ،د الرو او برقی لینونو
قطع کولو  ،د حکومت د اوامرو نه منلو  ،خرابکاری او قطاع الطریقی ته د حکومت سره د مخالفت نوم ورکوي .
دا مخالفت نه بلکې د حکومت او په مجموع کې د نظام سره دښمنی ده  .د وسلو د لرلو او استعمال حق د حکومت
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انحصاری حق دی  .د حکومت له جوازه پرته هره بله ډله په هر نوم او عنوان وسلې ته د الس تېرولو په لومړی
شیبه کې باید سمدالسه بې وسلې او د مقاومت په صورت کې سرکوب شی  .دا شمېر ډلې او بانډونه د خارجی دښمنو
شبکو السپوڅي او د جهاد  ،قوم او مذهب په نوم زمونږ د ولس د ویشلو او سیاسی نظام د نسکورولو هڅه کوي .
دښمنان د مخدره موادو په قاچاقو د وسلو په تجارت ،د ګمرکونو د عایداتو په چور ،د خلکو په شوکو  ،چور او چپاول
 ،د شخصی او دولتی ملکیتونو په غصب ،اختطاف او ټولنیز امن په ویجاړولو بوخت دی او غواړي د خپلو جنایاتو
د مسؤلیت څخه د خالصون له پاره د مخالف د قانونی مصؤنیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي .
رښتینی سیاسی مخالفین د ملی لوړو مصالحو ساتندوی او په دې لور کې د حکومت له پاره د حساب وړ متحدین وي.
د هیواد له پاره په برخلیک ټاکونکو شیبو کې اختالفات او سلیقوی رنګارنګی یوې خواته پریږدی او د حکومت سره
یو ځای ستونزو ته اوږه ورکوي .
نن چې په ټوله نړئ کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو خبرې د ژبو په سر دی  .هر څوک پوهیږي چې افغان جګړه
دوې خواوې لری  :افغان دولت او نړیواله ټولنه په سر کې امریکا له یوې خوا  ،طالبان  ،پاکستان  ،ایران  ،قطر او
روس له بلې خوا .
طالبان  ،پاکستان  ،روس او ایران غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د مذاکراتو اصلی خوا افغان حکومت په کامله
توګه له پامه وغورځوي او د مذاکراتو له پروسې د باندې پاتې شی او دوی په خالی میدان کې خپل آسونه وځغلوي .
که په کامله توګه افغان حکومت ایګنور نه کړای شی  ،نو حد اقل نقش یې د چورګرو د یوې جهادي ډلې تر کچې
راټیټ کړي  .په دې کار کې د طالبانو تر څنګ نور داخلی السپوڅي هم د پاکستان  ،ایران او روس سره یو ځای د
افغان حکومت د رول له پامه غورځول یا د خپلو نوکرو ډلو تر کچې را ټیټول غواړي  .ځکه دا ډلې د لسګونو کالونو
زور زیاتی  ،چور او چپاؤل او د بشری ضد جنایاتو له محاسبې وېره لري .
دوی ولیدل چې حکومت په کابل او یو شمېر سیمو کې د دینی او قومی معامله ګرانو په مفسدو او خونړیو وسله والو
ډلو بریدونه وکړل  ،د کومو سره چې د دوی مالتړ ورسره وو او دوی پوهیږي چې نننۍ حکومت د قانون حاکمیت
ته ژمن دی او د دې حک ومت ادامه به د حکومت بریدونه د دوی تر لمنو هم ورسوي  .نو ځکه یې په ډاګه او بی
شرمانه توګه د طالب  ،پاکستان  ،ایران او روس خوا نیولی ده او د خپل حکومت د پرزیدو هلی ځلی کوي  .افغان
حکومت په دوو جبهو کې جنګیږي  .یوه یې خارجی جبهه ده چې تر ټولو خونړۍ کړۍ یې پاکستان +طالب  +آی-
اس -آی ده  ،بله داخلی جبهه ده چې د چورګرو مجاهدینو څخه جوړه ده او په سر کې یې عطا چور  ،کرزی  ،اتمر
 ،محقق .....او نور دی .
افغان حکومت د عمران خان څرګندونی افغانی ضد بولی او پر هغه احتجاج کوي  ،خو هماغه د عمران خان افغانی
ضد څرګندونی اتمر  ،کرزی  ،محقق .....او نور د حکومت د ږیرې الندې کوي .
وطنوالو! دښمن له بهر او داخل نه الس په کار دی  .د خارجی او داخلی دښمنانو مشترکه هڅه داده چې افغانستان له
نړیوال حمایت څخه محروم کړی او د سولی په نوم د خپلو شومو موخو له پاره پر افغان ولس یو کمزوری نوکر
دولت تحمیل کړي
د افغان وطن پالونکو ملی دنده او وجیبه ده چې په دې برخلیک ټاکونکو شیبو کې د پردو او د هغو د نوکرانو په
وړاندې د خپل حکومت تر شا ودریږي او د یوې سالمې افغانمحوره رښتیني سولې د تأمین په الره کې خپل خپل ملی
او وطنی فرض اداء کړي .
د افغان نظام د بقاء او رښتینی سولې د ټینګښت په هیله !
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