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 د امنیتي پېښو د مخنیوي په برخه کې
 

 !د دولت او ولس مسوولیتونه
 

ورځو راهیسې د پالزمېنې کابل تر څنګ د هېواد یو شمېر والیتونو کې تروریستي پېښو یو ځل بیا زور  ۷د تېرو 
 .اخیستی چې په کې سلګونه تنه شهیدان او ټپیان شوي دي

شتې په لومړۍ نېټه د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل ترسره شو، چې لمریز کال د دلوې میا ۱۳۹۶لومړنی برید د روان 
تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي ول، ال د دې غم ټغر نه و ټول شوی، چې د ننګرهار ښکلی ښار ۲۲پکې 

 .د باروتو په لوګیو تور شو
ې پر دفتر ډله ییز برید وکړ، چې د مه نېټه څو تنه بریدګرو د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادار۴د همدې میاشتې په 

 .تنه ټپیان شول ۱۱څو تنه شهید شویو افغانانو تر څنګ پکې 
د یادې پېښې یوازې دوه ورځې وروسته )د جمعې په مبارکه ورځ( په غزني کې د طالبانو له لوري په یوه کلي د 

 .نور ټپیان شول ۲هاوان مرمۍ وویشتل شوه، چې پکې شپږ کوچنیانو تر څنګ 
همدې پېښې څو دقیقې وروسته د کندهار ښار د عینو مېنې په یوه پارک کې، چې اوسېدونکي یې مېلې ته ټول شوي د 

 .نور ټپیان شول ۵شهیدانو تر څنګ  ۴و ځانمرګی برید ترسره شوه، چې پکې د 
رې ترڅېرمه د کندهار د غمیزې څو ساعته وروسته د کابل ښار بیا ځلې درنې چاودنې ولړزاوه، د صدارت څلور ال

پدې برید چې د وطن، خاورې او ولس دښمنانو له لوري ترسره شو پکې د سلو شهیدانو تر څنګ یونیم سل څخه 
 .زیات هېوادوال پکې ټپیان شول

دې بریدونو په سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کښېنولې، السپوسو افغانانو بیا د څو ډالرو په مقابل کې خپل بادران 
ج، د خدای رسول )ص(، ولس او هر انسان یې ودرداوه، د یو برید له امله مو د سترګو اوښکې خوشحاله کړل، خدای 

وچې شوې نوي چې بل پسې راسر شي، د یو برید جنازې مو خښې کړې نه وي چې نوې جنازې تیارې شي او کټونو 
 .ته یې اوږې ورکړو

ده ایاالتو ولسمشر په پاکستان سترګې برګې پدې خاوره کې د جنګ رنګ او څنګ دواړه بدل شوي، که د امریکا متح
کړې هلته زور له کډوالو افغانانو وباسي او د باروتو ډکې موټرې مو د کابل په زړه کې خالې شي، که له چین سره 
اړیکې ښې کړو د امریکا په تندي دولس بجې شي، که پاکستان راسره د همکارۍ سینه ووهي، نو هند راپسې پېڅې 

ران ته الس ورکولی شو او نه مو د ترکیې سره څوک په ملګرتیا خوشحاله دی، دلته هر یو خپلې بډوهي، نه خو ای
 .ګټې ګوري او همداء ګټې د څو السپوسه افغانانو په مرسته تر السه کوي

 .د پورتنیو بریدو عاملین دوه برخې دي لومړی دولت او بیا ولس
ه ګران خاوره روان جنګ د چا په ګټه دی، د چا په مرسته مخ دا اوس د لمر په څېر هر انسان ته روښانه ده، چې پ

ته ځي، ولې پرې نړیوالې ټولنې سترګې پټې کړي او ولې دا جنګ ورځې تر بلې د کمېدو پر ځای زور اخلي، زه د 
 .دولت او ولس پر مسوولیتونو څو کرښې توروم

حده یې کوښښ کړی، چې هېواد له هرې  د هېواد جاللتماب ولسمشر له هغې ورځې چې واک ته رسیدلی، تر خپله
نګاه څخه په پښو ودروي، تر ډېره په اقتصادي برنامو کې ښې السته راوړنې هم لري، دا السته راوړنې به د تاریخ 
 .په زرینو کرښو ولیکل شي، ولې دا چې زموږ نور مشران په درانه خوب ویده دي، دا یې د ولس سره لویه جفاء ده

ته )ملي امنیت، ملي اردو او ملي پولیسو( ته د اوپراتیفي پیسو په نوم میلیونونه افغانۍ ورکوي، دولت اړونده ادارو 
دا پیسې د پالزمېني کابل تر څنګ والیتونو کې هم ورکول کېږي، هدف د دې پیسو دا دی، چې محلي خلک د پیسو 

یلیونونه افغانۍ، د همدې چارواکو په مقابل کې له دولت سره د راپورونو په ورکولو کې مرسته وکړي، ولې دا م
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جیبونو ته ځي یوه افغانۍ سنګه چې پکار ده نه یې مصرفوي، خپله د سیمنټي دیوالونو ورهاخواء په لوکس دفتر کې 
ناست وي، چې په لس مترۍ کې ورته پلی انسان نږدې کیدلی هم نشي، زما وړاندیز د هېواد جاللتماب ولسمشر ته دا 

ې په جدي ډول پوښتنه وکړي، کوم ارګان ته چې د کوم هدف لپاره میلیونونه افغانس ورکول دی، چې د همدې پیسو د
کېږي په سمه توګه یې مصرفوي؟ زه په دې اند یم چې د یادو پیسو پنځوس سلنه هم د پالن، طرحې او مقررې په 

 .سلنه پورې راټېټېږي ۹۰چوکاټ کې مصرف کړي د پېښو ګراف تر 
ر مسوولیت لري، د یو اصیل بچي په توګه دا هېواد پر موږ حق لري چې د حقایقو څخه ولس هم پدې برخه کې ست

خپل دولت خبر کړو، د پورته ذکر شویو پېښو تر څنګ د ټولو پېښو عامیلینو دلته شپې کړي، ورځې یې تېرې کړي، 
چې د هرې مشکوکې  ډوډۍ یې خوړلې او چای یې څکلی دی، د وطن د اوسیدونکو په توګه دا خاوره پرموږ حق لري

کړنې په مقابل کې باید دولت ته خبر ورکړو او خپل ملي او اسالمي رسالت اداء کړو، که هر افغان د مشکوکو 
 .فعالیتونو، اوسیدونکو او کړنو په اړه دولت ته معلومات ورکړي دا پېښې ډېرې راکمېدلی شي

خو وړاندیز مو دا دی، چې هم دې چارواکي  پورته ذکر شوې پېښې نه لومړنۍ هغه دي او نه هم وروستنۍ هغه،
خپلو دندو ته متوجه شي، هغه پیسې چې د وضعیت د ښه والي په موخه دولت ورکوي پر ځای مصرف کړي او هم 

 .ولس ته پکار ده، چې د دولت مال وتړي
 یاپ
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