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 ۲۱/۰۶/۲۰۱۷          خوشحال آصفي

 

 دښمن د دولت په زړه کې؛
 

 خطرناک تور چې باید پلټنه یې وشي
 

په داسې حال کې چې څه موده وړاندې د ملي شورا امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې مشر ته ویلي، چې د یادې 
جرګې د یو شمېر وکیالنو ساتونکي له چرس او چلم سره یوځاى د ملي شورا ودانۍ انګړ ته رادننه کېږي چې په دې 

استازي وایې چې د دې جرګې د داراالنشا له کار سره د پارلمان امنیت له ګواښ سره مخ کوي؛اوس د ولسي جرګې 
لوري ورته خبر ورکړل شوی چې کوم وکیل یا سناتور قصد لري چې د پارلمان ودانۍ ته ځانمرګي دننه کړي. په 
ورته مهال مشرانو جرګې هم یادې موضوع ته غبرګون ښودلی او وایې چې کشفي او امنیتي ادارې باید معلومه کړي 

 .له وسله والو مخالفینو سره الس لريچې د دوی کوم مامور 
 

د مشرانو جرګې مشر فضل الهادي مسلمیار وایې: مونږ ته چې کوم مکتوب راغلی په هغه کې نه سناتور معرفي 
شوی، نه هم د کوم وکیل نوم اخیستل شوی، بلکې یوازې دوه مامورین یاد شوي چې له وسله والو سره ټلیفوني اړیکي 

حکومتي ارګانونو ته الرښوونه شوې چې خپلې پلټنې وکړي. د یادې جرګې نور سناتوران  لري او زمونږ له خوا هم
 .هم وایې کومو کسانو چې دا ډول څرګندونې کړي باید د خپلو ادعاوو د ثابتولو لپاره دغه کسان مشخص کړي

 

ځینو غړو د الس لرلو که څه هم له وړاندې څخه له وسله والو مخالفینو سره د حکومتي چارواکو او د ملي شورا د 
خبرونه ورکول شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې پخپله ملي شورا په خپل منځ کې د دښمن د نفوذي اشخاصو د 
شتون خبره کوي. اوس چې وکیالن وایې چې د دې جرګې د داراالنشا له لوري ورته خبر ورکړل شوی چې کوم 

مرګي دننه کړي، لومړی خو باید د حکومت کشفي او امنیتي وکیل یا سناتور قصد لري چې د پارلمان ودانۍ ته ځان
 .یاده مساله بابیزه ونه ګڼي او ژر تر ژره په دې برخه کې څېړنې وکړي

 

دویم دا چې امنیتي او کشفي ادارې باید پر ملي شورا له اوسني تور وړاندې، د ملي شورا پر غړو پخواني تورونه هم 
ه کې کوم پټ دښمن شتون لري چې د کابل په څلور دروازو کې او ځای وڅیړي او معلوم کړي چې د دولت په زړ

ښار کې د امنیتي چک پواینټونو سره سره بیا هم وسله وال مخالفین د دوی په مرسته په ډیرې اسانۍ هدف په  ځای په
 .نښه کوي

 

رو ترسره کړیو خونړي بریدونو د کابل په ښار او یا په ټوله کې په مهمو دولتي بنسټونو باندې د وسله والو مخالفینو تی
ته په کتو داسې ښکاري چې حتماً د دولت په زړه کې څوک شته چې له دښمن سره الس لري او هغوی ته ټرکالي 
اهدافو رسوي. ځکه که یوازې په کابل کې تیرو خونړیو بریدونو ته ګورو، نو پوښتنه پیدا کیږي چې د کابل په څلورو 

ای پر ځای چک پواینټونو سره سره بیا هم یو ځانمرګی څنګه توانیږي چې د ښار په دروازو او د ښار په منځ کې ځ
 منځ کې دولتي تاسیسات په نښه کوي او په خپلو بریدونو کې کامیابیږي؟

 

ځواب همدا راوځي چې د دولت مخالف وسله وال د دولت له منځ نه رهنمایې کیږي او یا د دولتي چارواکو په تورو 
و کې د ښار منځ ته داخلیږي. که همدا د دتورو ښیښو لرونکي دولتي چارواکي په ځانګړې توګه ښیښه لرونکو موټر

همدا د ملي شورا ځینې وکیالن چې په ښار کې نه تالشۍ ورکوي او نه هم کوم چک پواینټ کې ودریږي، له دښمن 
وسله وال خو څه وزرې نه لري  سره الس ونه لري او هغوی د ښار منځ ته په خپلو موټرو کې را انتقال نه کړي؛ نو

چې د هوا له الرې په ښار نازل شي. که وزرې هم ولري او هوا له الرې راشي نو بیا څنګه امکان لري چې یو نابلده 
 وسله وال مهمې دولتي ودانۍ شعبه په شعبه پیژني او په کې دې خپل هدف په نښه کړي؟

 
او اوسنیو تورونو ته په کتو د حکومت کشفي او امنیتې ارګانونه  فلهذا د ملي شورا پر وکیالنو او سناتورانو مخکنیو

باید په سمه توګه خپل رسالت سر ته ورسوي او د هیڅ وکیل یا سناتور او یا بل دولتي چارواکي له اخطارونو او 
 کې ګواښونو ونه ډار شي او معلومه کړي چې څوک دی د ولس دښمن چې له امله یې دښمن په اسانۍ د ښار په منځ 
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هم خلک په نښه کوي. اوس باید کشفي ارګانونه د ملي شورا د غړو په منځ کې خپلې جدې پلټنې ترسره کړي او 
حکومت دې قاطع امر وکړي چې له دې وروسته دې دهیڅ وکیل او یا بل چارواکي هیڅ موټر هم پرته له تالشۍ نه 

پرته له شکه چې دښمن به ال هم زړور شي او  ي نوتیریږي. که داسې ونه شي او یو ځل بیا دا مساله بابیزه وګڼل ش
 .ال ډیر به د دولتي تاسیساتو او عامو افغانانو په نښه کولو ته چمتو شي

 
 پای

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

