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شیرمحمد امیني ستانکزی

زور واکي؛
نفاق ،دښمني ،هرج او مرج غښتلي او د پرمختګونو مخنیوی کوي
د افغانستان اوسنی سیاسي کړکیچونه دې حد ته رسیدلي ،چې اوس په ډیري ادارو کې قانون ماتونکي اشخاص په
خپلو مامورینوله حده اټکې او پټکې به کوي ،چې څه ده ،زه د ادارې رئیس یا آمر یم او ما هم هیڅوک هم له دندې
څخه لرې کوالی نشي او په ټیټ رتبه مامورینو باندې چې څه یې زړه وغواړي هغسې به کوي ،ځینو ته به له توصیو
او ځینو به له اخطاریو ویره وي ،چې څه ده وایي زما مدیریت او رهبریت ده او زما شخصي غوښتني ندې ترسره
کړي.
دغه پورتني حاالت د دې څرګندویي کوي ،چې زموږ د ملي یوالي حکومت تل په سوله ئیزو ناندریو کې وخت ضایعه
کړې او کوي ئې ،چې دغه عمل اوس د یو فرهنګ په ګرځیدو ډیري ادارو ته انتقال شوي دي.
اوس حکومت په دې پړ ده ،چې د خپل ژمنو د نه پوره کیدو او آن تردې چې خپل عملي اقدام باندې هم پښیماني
ښایي ،لکه څنګه چې څو میاشتې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور له دندې ګوښه او پرځای یې انجنیرداوود
وګمارل ،نو استا عطا له خپل زور او قدرت نه په استفادې ،د مرکزي حکومت دغه کار نا سم وباله .عطا محمد هغه
مهال چې دی ئ ې دوالیت نه ګوښه کړي ؤ ،ویل به یې ،چې ما هیڅوک له دې والیت څخه لرې کوالی نشي ،حتی
مرکزي ادارې ته ئې هم ګواښونه کړي او د حکومت پرځیدل ئې هم داحتمال وړ ګڼل .
حکومتي مشران په دې لټه کې ول ،چې دغه النجه او کړکیچ ژر ترژره د یوسوله ئیزالرې حل کړي ،څو ولسونو
ته حکومت د خپل ضعف ټکی په ګوته نکړي .
خو دغه جنجالونه دې حد ته ورسید ،چې دسمنګانو والي کله چې له دندې لرې کړل شو ،نو هغې هم وویل ،چې ما
به هیڅوک له دندې ګوښه نکړي ،بیا دولت د خپل شته امنیتي امکاناتو سره سمنګانو والیت ته ننوتل او نوي والي ئې
دوالیت پر څوکۍ کینول ،خو له مخکني والي سره ژمنه وشوه ،چې تاسو ته د سولې شورا مرستیالي په نظر کې نیول
شوې ده او هغه یې په دې بهانه په کرار کړل.
اصلي موضوع داده ،چې که حکومتي مشران د حکومت د دستګاه رهبري ئې کمزوري وي ،په لومړي کې دې خپله
پریکړه عاجالنه ولسونو ته نباید څرګند کړي ،تیږه چې درنده وي ،هماغه ئې ځای ده .
باید دولت خپل ژمنتیا او باورمنتیا ولسونو ته په قاطع ډول وښایي ،د زورواکو ،غاضبینو ،غلو ،قانون ماتونکو مخه
دې په کلکه توګه ونیسي ،نور اجازه ورنکړي ،چې په دولت او ولس باندې ملنډې ووهي ،داسې خلک دې باید عدلي
او قضایي ارګانو ته وروپیژندل شي او هم ولس پوه شي ،چې قانون نه تنها په بیچاره ولسونو پلې کیږي ،بلکې قانون
یو شان په ټول ملت پلې دی.
هلته بیا د ولس اعتماد په دولت رامنځته کیږي ،او دولت هم د پیاوړتیا په لورې ځي ،نور هغه شریر هیوادونه دلته
شوم اهداف بیا نشي ترسره کولی ،ځکه د یوالي له مینځه وړل آسان کار ندی ،که اوس هم دغه کړنې لیدل کیږي،
داهم دځینو استخباراتي کړیو لخوا په افغان ولس تپل شوي ،چې باید ټول افغانان دیوموټي کیدو په موخه دښمن ژر
تفکیک کړي،څو دغه ناندرۍ نور له افغانستان څخه پای ومومي.
نور هیوادوال په دې انګیري ،چې ترکله دغه لوبې او ملنډې چې په ولس او یا هم په دولت وهل کیږي ،نور ورته
صبر نلري ،ځکه ولسونه ستړي شوي او غواړي ،چې د پرمختګو الره غوره کړي .کلونه کېږي چې افغانان په داسې
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کړکېچن حالت کې ژوند کوي چې د جنګ ،بربادۍ ،وهلو ،ډبولو ،اقتصادي فقر او همدارنګه وژنو او مرګونو پرته
بل هېڅ څه یې هم پکې نه دي لیدلي؛ خو اوسنۍ وضعیت ته په کتو سره باید ووایو چې همدا ملنډې وهل پر ولس او
دولت د دې المل کېدای شي ،چې خلک پر دولت خپل باور له السه ورکوی چې پایله به یې په هېواد کې هرج او
مرج رامنځته کوي او دلته بیا هرڅوک چې څه یې زړه وغواړي بیا هغه کوي ،نو جوته خبره ده چې پخپل سر
کارونه ترسره کول نفاق رامنځته کوي او یووالې له منځه وړي چې په پایله کې به زموږ هېواد چې زموږ ټولو
افغانانو ګډ کور ده د بربادۍ کندې ته به ګوزار شي ډیری خلک به دا هڅه وکړي ،چې خپل هېواد پریږدې او نورو
هېوادونو کې میشت شي ،نو په داسې حاالتو کې بیا دا خبره کول چی ډیری افغانان فکر کوي چې زموږ هېواد سم
لور ته روان دی پر ځان ملنډې وهل دي دا سمه ده ،چې زمونږ لیکنې یوه تبلیغاتې هڅه ده خو دا کار عامه ذهنیت
دومره نشي بدلولی لکه څنګه چې عملی کار ورته وشي ځکه پر هغو ډیر باور نکوي چې آوري یي بلکې پر هغو
باور کوي چې ویني یي حکومت دې باید د ملت په سترګو کې د خاورو شیندلو پر ځای عملي ګامونه واخلي هېواد
دي ښه لورې ته روان کړي او په دې سره به هم خلک هیله من شي او هم به د دولت مالتړې وواسئ.
پای
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