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سیالني

ملوک الطوایفي او زور واکي
څنګه رامنځته کیږي
د حکومت له قانوني صالحیتونو څخه یو هم دادی؛ چې مجرم کس ونیسي او د قانون
منګلو ته یې وسپاري .دا چې نن د یو مجرم او زور واکي د نیولو پر وړاندې ،زموږ
هزاره ورونه د ښار واټونونو ته راوتي او له حکومت څخه یې د خوشې کېدو غوښتنه
کوي؟ الملونه یې دادي :د افغانستان په ډېرو والیتونو کې د علي پور په شان زور واکي
شته چې مالټریې تل د مرکزي حکومت دلوړ پوړو چارواکو لخوا شوی او کیږي.
نوموړي چارواکي چې عمآل د حکومت په رس کې دندې لري او ظاهرآ خلکو ته د ښې
حکومتولۍ ،عدالت او پرمختګ خبرې کوي ،خو د پردې ترشاه دظالمو ،زورواکو او
مجرمینو پوره مالتړ کوي ،دغه او دې ته ورته نورمسایل مې په دې لیکنه کې رانغاړلي
پرته له شکه ،زموږ دېری رهبران او لوړ پوړي چارواکي د ګاونډیو هېوادونو او نورو
بهرنیو سفارتونو مالتړ له ځانه سره لري ،دوی د خپلو مالټړیو هېوادونو د غوښتنو د
ایجابت او اطاعت په پار سیمیز زور واکي او ملوک الطوایفي حکومتونه رامنځته کوي چې په رس کې یې نا پوهه
او له انسانیت څخه ناخبره کسان ټاکي ،دا ځکه چې همدا اشخاص دي ،چې د دوی نامشروع او مخربه غوښتنو ته
لبیک او ترسره کولی یې شي .نوموړي زور واکي بیا د خپلو مرشدانو په نغوتې د قانون پر وړاندې خنډونه رامنځته
کوي او د هغه ټولو پروژو او پالنونو مخنیوی کوي چې مرکزي حکومت یې د کال په پیل کې نوموړو سیمو ته
ځانګړې کوي ...دا کار بهرنیو استخباراتو ته دا موقع په الس ورکوي تر څو خپل استخباراتي نفوس د افغانستان په
کلیو او بانډ و کې زیات کړي او نړیوالو ته دا وښیي چې په افغانستان کې یو کمزوری حکومت حکومتولي کوي.
همدارنګه د افغانستان په ځینو ملي مسایلو کې ځان دخیل کړي او دا حق ځانته ورکړي چې پرته د دوی له مالتړ
څخه د افغانستان حکومت په ملي مسایلو ( سولې ،ګاونډیو سره د سرحد موضوع) کې پرېکړه نشي کولی .د طالبانو
د حکومت له پرزېدو وروسته ،ناټو او نور مخکښو هېوادونو چې په سر کې یې امریکایانو استازیتوب درلود ،یو
توافقي حکومت رامنځته کړ ،دې توافقي حکومت په افغانستان کې کوچني ملوک الطوایفي حکومتونه را منځته کړل،
هر رهبر او چارواکي د خپلو پخوانیو قوماندانان مالتړ وکړ او هغوی ته یې الزم حکومتي امکانات په الس ورکړل.
خو له بده مرغه مرکزي حکومت ددې پرځای چې نوموړې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي ،او نړیوالو ته دا قناعت
ورکړي چې افغانان یو داسې جمهوري نظام ته اړتیا لري چې په هغه کې ټول مېشت قومونه د عدالت او سوکالۍ په
فضا کې ژوند وکړي ،برعکس د نوموړو اشخاصو مالټري شول .اوسنی نظام چې مشري یې ښاغلی غني کوي!
غواړي نوموړي ملوک الطوایفي حکومتونه،انارشیېزم زوواک ساالري له منځه یوسي او پر ځای یې د جمهوري
نطام ستنې پر پښتو ودروي .خو ،پخواني انارشیستي نظام کې ملوک الطوایفي او زور واکي دومره ژورې ریښې
غځولي دي ،چې افغانان په ځانګړې توګه عام ولس ته یې سنتي جامه اغوستې او د کمون یا تورې دورې په شان یې
له خلکو خپل حقونه شو کړي دي ...اوسني نظام په دې ورستیو کې د غیرو مسؤلو وسلوالو او زور واکو په نیولو
الس پورې کړی ...خو عام ولس پرته له دې چې د حقیقتونو په لټه کې شي ،د قومي ،مذهبي او ژبني تعصب ترنامه
الندې د ښار واټونو او الرو ته را وېستل کیږي ،ترڅو ملوک الطوایفي پاتې او مشران یې خپلې شخصي غوښتنې
پرمخ یوسي ...افغانستان یو سنتي هېواد دی او مېشت هر ټبر یې ځانته مشر او مشرتوب لري او وګړي یې د خپل
مشر متابعت کوي .دا کار له یوې خوا ځانته ګټې هم لري .خو له بلې خوا قومي ،ژبني او سمتي تعصبونو ته د لمن
وهلو ،د هېواد په تجزیه کېدو ،بهرنیو استخباراتو ته د مداخلې ،انارشیستي ،د مرکزي نظام د کمزوري کېدو او دعام
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ولس دحقونو دپای مال کېدو لپاره الره هواره وي .همدارنګه لکه څنګه چې پورته مې یادونه وکړه ،زموږ دهېواد
ډېری مشران د ګاونډیو هېوادونو او نورو بهرنیو استخباراتو له مالتړ څخه برخمن دي ،کله چې مرکزي نظام د
قانون خالف کوم کار او مجرم په نښه کړي ،نو دبهرنیو استخباراتو په نغوتې د قومي ،ژبني او مذهبي مسایلوپه نامه
عام ولس ښارونو او لویو الرو ته را اوباسي ،او په یو ډول نه یو ډول خپل زور مرکزی حکومت ته څرګندوي او د
خپلو حقونو مطالبه کوي .چې چې دا کار د هېواد په روانو اقتصادي ،سیاسي ،مدیریتي او نورو چارو ناوړه اغېز
کوي .افغانانو په ځانګړې توګه نوی نسل ؛ د غربي هېوادونو له تمدن او تکنالوژۍ سره اشنا شوي دي اود هغه زاړه
او تتو افکارو له پلوي یې الس اخیستی ،کوم چې ددې هېواد په درش کلنه خونړۍ جګړه کې یې بارزه رول درلود.
د عام ولس په ځانګړې توګه دځوانانو او تعلمي اشخاصو دا دریځ دوی ته ګواښونکی عمل دی ،دا ځکه که چېرې
ملوک الطوایفي حکومتونه له منځه والړ شي ،دوی او ورسره پلویان یې خپلې څوکۍ له السه ورکوي او د قانون
منګلوته سپارل کیږي .دحکومت او ولس په دې نازکه او بې باوره حالتونو کې دا ډول الریونونه ،او انارشیستي
مرکزي نظام او شته حکومتولۍ تر پوښتنې الندې راوړي .د همدې اودې ورته مسایلو څخه په ګټې اخېستو پردیپاله
اشخاص حکومت په قوم پرستۍ او دیکتاتورۍ تورنوي او خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې کواګې نظام د ځانګړي قوم
د کمزورتیا او له منځه وړلو په لټه کې دي .په پای کې باید ووایم؛ د زور واکو او غیرو مسوولو وسلوالو د نیولو
اړوند د حکومت روستی دریځ د ستایلو دی.
پای
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