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ویسا

يوه جفا او يوه تشه چې له  ۱۷کلونو
راهيسې دوام لري
په دې کې شک نشته چې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو د کندهار او شاوخوا واليتونو په کچه يوه لويه تشه منځته راغله چې ښايي
زر ډکه نشي .دا چې نوموړی د څه ډول توطيې ښکار شو ،چې له امريکايي قوماندان جنرال مېلر سره اوږه پر اوږه روان دی ،دی
وژل کېږي او جنرال مېلر سرې سترګې ګرځي ،اوس پرې څه نه وايو.
راځو دې ته چې د جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره يو ځل بيا له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې جفا را څرګنده شوه چې د بن له
پرېکړو وروسته زموږ په هېواد کې د نوي نظام له پيله را روانه ده.
جفا او غلطي دا ده چې په دې اوږده موده ک ې د ادارو او بنسټونو پر ځای پر افرادو پانګونه وشوه او د قوانينو او اصولو د پلي کېدو پر
ځای پر تشو شعارونو تکيه شوې .پايله دا چې کله افراد په يوه بڼه يا وژل شوي او يا لرې شوي لويه تشه راغلې چې بيا يې درنه بيه
زموږ ولس ادا کوي.
د جنرال عبدالرازق پر ځای يې حک ومت د هغه ورو تادين خان د کندهار د امنيې قوماندان وټاکه .دا د همدې ستونزې اثبات دی چې که
اصول وي ،نظام وي ،بنسټونه وي ،په هره کچه که چېرته کوم څوک په طبيعي او يا غير طبيعي ډول له مقامه لرې کېږي داسې تشه نه
رامنځته کېږي ،چې د لوی زيان تصور ورسره وشي .او غيراصولي ډکولو هڅه يې وشي.
د نړيوالې ټولنې په تېره د امريکا او د دوی د نږدې متحدينو هغه نامردانه پاليسي همدغه ده چې دوی زموږ په هېواد کې د اصولو او
بنسټونو پر ځای پر افرادو پانګونه وکړه .دوی د واک جزيرې پياوړې کړې ،د دې پايله دا شوه چې نظام کمزوری او ناتوانه پاتې شو.
يوازې د ګوتو په شمار څو څېرې داسې شوې چې د لويو پرګنو برخليک ورسره غوټه شو.
اوس چې د جنرال عبدالرازق د مرموز ترور په باب شکونه را پيدا شوي دي يو المل يې همدغه دی چې د ده په وژل کېدو د جنوب
لويديز د څو واليتونو امنيتي راتلونکې له اندېښنو سره مخ شوه.
د دې وضعې خطرناک اړخ دا دی چې امريکا زموږ د ولس پر برخليک تل معامله کوالی شي .ځکه نظام په څو څېرو تکيه کېږي او د
دغو څېرو پر سر دوی هر ډول معامله کوالی شي .که نظام پر اصولو او بنسټونو والړ وي ،د افرادو پر ځای ادارې پياوړې وي؛ بيا
خو د يوه ولس پر برخليک هېڅ لوی او وړوکی ځواک معامله نشي کوالی.
درېغه زموږ سياسي ډلې او څېرې دې لويې تشې ته جدي پام وکړي او د له منځه وړو لپاره يې په اخالص را اوچت شي .که همدغه
حالت وي ،هر وخت پر هر چا او په هره کچه د هر ډول معاملې امکان شته.
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