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 د مليشه سازۍ د ترخې تجربې تکرار

  

وروسته له دې چې تٻره مياشت کندوز و"يت د دريو ورځو لپاره د وسله والو طالبانو په "س سقوط 

وکړ او يو شمٻر پخوانيو قوماندانانو له امنيتي ځواکونو سره يو ځاى د کندوز په جګړه کې برخه 

په يو شمير شمالي و"يتونو کې د دولت له لوري په شخصي مليشو د وسلو د وٻش واخيسته؛ اوس 

د راپورونو له مخې په غزني کې يو پخوانى جھادي قوماندان وايي چې په . راپورونه ورکول کيږي

دغه . دغه و"يت کې د امنيت د ټينګښت په موخه حکومت جھادي قوماندانو ته وسلې ورکړې دي

مت دوی او ځينو نورو جھادي قوماندانانو او ځينو خلکو ته وسلې ورکړې تر څو قوماندان وايي حکو

د ھغه د معلوماتو له مخې، په نږدې راتلونکي کې به د مجاھدينو يوه شورا ھم . امنيت ټينګ کړي

ھاخوا بيا د غزني والي محمد ھميم نه مني چې . جوړه شي چې د امنيت په ټينګښت به مھم رول ولري

  . دې په غزني کې کوم جھادي قوماندان ته وسله ورکړې ويګويا حکومت

  خو اساسي پوښتنه اوس دا ده چې دغه مليشې د امنيت ټينګښت ته ګټورې دي که زيان اړونکې؟

راځۍ ددې پوښتنې ځواب په ھيواد کې د سيمه ايزو پوليسو له موجوديته چې د قانون په چوکاټ کې 

  .فعاليت لري؛ پيدا کړو

ې افغانستان دمګړۍ شاوخوا درې نيم سوه زره امنيتي ځواکونه لري چې له دې ډلې يې د ارقاموله مخ

په خلکو د سيمه . يو سلو پنځوس زره ملي پوليس او نږدې ديرش زره نور سيمه ييز پوليس تشکيلوي
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ھمدا اوس ھم د غزني د اندړو . ايزو پوليسو د زور زياتي اړوند راپورونه ډير ورکړل شوي دي

وسٻدونکي وايي چې يو شمٻر سيمه ييز پوليس له دې ولسوالۍ په زور خلک بيايي او بيا يې ولسوالۍ ا

د سيمې خلک شکايت کوي چې د دې خلکو زور څوک نه لري، . د پيسو په بدل کې راخوشې کوي

کور ته ننوځي، خلک له ځانه سره بيايي چې ورپسې ورشې بيا وايي چې درې لکه کلدارې راوړه بيا 

دوی داسې ظلمونه کوي چې حتا په کفري .  او تر څو چې پيسې ورنه کړې، نه يې پرٻږدييې پرٻږدم

  ايا دا وحشت نه دى؟ ظلم نه دى؟ دوی ورته انسانان نه ښکاري؟ . نړۍ کې ھم ساری نه لري

له دې وړاندې تٻره ورځ ھم د اندړو ولسوالۍ اوسٻدونکو د غزني د و"يت مخې ته "ريون کړى و او 

 د شاه ولي په نوم د دې ولسوالۍ يو اوسٻدونکى سيمه ييزو پوليسو په بې رحمۍ سره ويل يې چې

دا لومړی ځل نه دی چې له سيمه ايزو پوليسو څخه خلک شکايت کوي، تردې وړاندې ھم . وژلى دى

  . په بٻRبٻلو و"يتونو کې د دغه پوليسو له وحشت څخه خلکو شکايتونه کړي

زارت په چوکاټ کې دسيمه ايزو پوليسو د شتون له مخې چې ولس نو د افغانستان د ملي دفاع و

اوحکومت ته دومره سرخوګۍ رامنتځه کيدای شي؛ نو څوک ددې ضمانت کوي چې شخصي مليشې 

  به ګويا د خلکو امنيت ټينګ کړي؟

حقيقت دا دی چې د حکومت له لوري پر قوماندانانو د وسلو وٻشل امنيتي ستونزې نه کموي، بلکې 

ځکه دا کار له امنيت سره د مرستې پر ځای امنيت ګواښي، او بيا سبا ھمدغه . نورې يې ھم ډٻروي

و؛ په داسې حال کې چې موږ امنيتي سکتور لرو ؛ ملي اردو لر. کسان د دولت د سقوط وسيله ګرځي

ملي پوليس لرو او ملي امنيت ھم لرو نو بيا د افغان ځواکونو له چوکاټ بھر د خلکو وسله وال کول او 

  مليشې جوړول څه معنا؟

که څوک د امنيت د ټينګښت په نامه شخصي مليشې جوړوي؛ دا ولس ته د منلو وړ نه دي او افغان 

ًاصR د حکومت له چوکاټه بھر . ړيحکومت بايد ھيڅکله د دغه ترخې تجربې تکرار ته اجازه ورنک

د مخالفينو پر ضد د مبارزې په نوم ھر ډول وسله وال فعاليت د بھرنيو ګټي خوندي کوي چې 

ګاونډي ھٻوادونه غواړي چې دلته . افغانستان به يو ځل بيا د مليشه جوړونې د ترخې تجربې شاھد وي

سته ھمدا ملٻشې حکومت ته سرخوږی د وسله والو د ځپلو په نامه ملٻشې جوړې کړي چې بيا ورو

که درې لسيزو وړاندې حا"تو ته وګورو نو دغه شخصي ملٻشې موږ ته ښې ندې تمامې . جوړٻږي

شوې، که دغه شخصي ملٻشې د دفاع وزارت په چوکاټ کې يا د کورنيو چارو وزارت په چوکاټ 

  . شي نو پايله به يې ډيره ښه ويکې، د ملي اردو، ملي پوليسو او ملي امنيت سره په مرسته کولو بدلې 
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