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 ۰۵/۰۷/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 غواړي؛ عدالت روح پولیسو شهیدو د
 کړئ ونه بسنه ځنډولو دندې په

 

 تعلیمي پولیسو وردګ میدان د وړندې ورځې څو چې هغې له وروسته
 ۳۲ کې په او ترسره برید خونړی بسونو پر کاروان د فارغانو د مرکز

 چارو کورنیو د غني ولسمشر شول؛ ټپیان نور لسګونو په او شهیدان تنه
 کورنیو د کې کسانو دغو په. دي ځنډولې دندې پولیسو تنو لسو د وزارت

 عمومي جذب او جلب د او رئیس دفتر معینیت اداري د وزارت چارو
 جذب او جلب د عالمي، حسن محمد پاسوال مل سرپرست قوماندانۍ

 او تعلیم د صافی، عبدالمجید پاسوال مل ارکان رئیس قوماندانۍ عمومي
 قوماندانۍ تربیې او تعلیم د وردک، الهام پاسوال قوماندان عمومي تربیې

 پولیسو وردک میدان د او کوهدامني محمد سردار پاسوال مل مرستیال
 ولسمشر. دي شامل رګبار جاللدین پاسوال مل قوماندان مرکز تربیوي

 کسان دغو له چې کړې الرښوونه ته وزارت چارو کورنیو د غني
 له غوري بې د کې دنده په دې وروسته بشپړېدو له څېړنو د او وڅاري

 .وپیژني ور ته څارنوالۍ لویې دې کبله
 شي؟ بشپړه قضیه یاده به ځنډولو په دندو د کسانو تورنو د چې ده دا پوښتنه اوس

 شي؟ مخ به سره سزا کومې له شي، ثابت تورونه لګلیدلي کسانو دغو پر که
 معاملې د به قضیه یاده او وشي جفا به سره وینو له سربازانو شهیدو د که او ورسیږي سزا په به مجرمان آیا او

 شي؟ ښکار
 چې وه همدا هم هیله وروسته برید خونړي له کاروان پر بسونو د پولیسو شویو روزل تازه د کې وردګ میدان په

 بڼې له کیدو سره تر د برید یاد د ځکه. وبولي مسوول چارواکي پولیس شمېر یو وزارت چارو کورنیو د حکومت
 ایزه ډله په. شوی ترسره دی نه پرته همکارۍ له کړیو نفوذي جاسونو د دننه حکومت د برید چې ښکاریدل داسې
 همداشان کول، راپورته کسانو شخصي د ته بس ملي بیا او انتقال پولیسو زیاتو د پنځوسو له کې بس ملي یو په توګه

 بیا سره ،سره ورکولو خبرداری میاشت لخوا ارګانونو کشفي د ته ارګانونو امنیتي اړوند کیدو ترسره د پیښې یادې د
 داللت لرلو الس پر چارواکو حکومتي د سره مخالفینو له کې پیښه یاده په چې دي څه هغه مخنیوی؛ نه د پیښې د هم

 .کوي
 دي ډیر هم دې په شکونه اړه په شتون د کسانو نفوذي د مخالفینو د کې دننه په حکومت د کې پیښه یاده په همداشان

 جنګي یو طالبانو د کې موټر په قوماندان امنیه د وردک میدان د وړاندې ورځې څو کیدو ترسره له پیښې دې د چې
 صورت هر په. کېده وړل پټه په ته کابل کې حالت ټپي په څخه بغالن له چې شو وموندل کې حال داسي په قوماندان

 علني وړاندې پر سترګو د خلکو د مجرمان او وڅیړي توګه جدي په پیښه یاده چې ده کار په ته حکومت اوس
 ځنډولو په دندو د پولیسو تورنو د یوازې باید حکومت. وګرځي درس عبرت د لپاره خلکو نورو د څو شي محکمه

 د او ناست څوکۍ په حکومت د چې کړي پیدا ستن پنځمه هغه او وکړي څیړنې دې مجرمانو له بلکې کړي ونه بسنه
 توګه اړخیزه هر په څیړنې پالوي موندونکي حقیقت د پیښې دغې د باید حکومت. کوي کار لپاره مخالف حکومت

 .کړي ونه پټونه حقیقت ځای؛ پر موندلو حقیقت د څو واروزوي
 حکومت د وروسته؛ برید خونړي له کاروان پر بسونو د پولیسو شویو روزل تازه د کې وردګ میدان په خلک اوس
 موندونکو حقیقت د پیښو نورو د چې شي نه داسې وایې او دي اندیښمن ته څیړنو پالوي موندونکي حقیقت د لخوا

 جفا سره وینو له پولیسو شهیدو د او پټې خلکو له پایلې څیړنې د پیښې خونړۍ دغې د څېر؛ په پایلو د څیړنو د پالوو
 کابل د سقوط، د کندز د کې تیر په چې دي اندیښمن ځکه ته څیړنو کمیسیون پلټونکي د پیښې دغې د خلک. شي ونه
 پایله څیړنو د پالوو موندونکو حقیقت د پیښو نورو لسګونو د ورته دیته او برید د ریاست پر برجسته رجال د ښار
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 د ولس د اړوند پیښو شویو ترسره د ډیره تر حکومت وایې خلک. درلوده تمه ترې ولس چې وه نه شان هغه
 د پایلې څیړنې د پالوو د بیا وروسته خو ټاکي پالوی موندونکی حقیقت کې لومړیو په لپاره کولو دفع د غبرګون

 .وي خالف هیلو د ولس
 عدلي کسان تورن وروسته ارزونې اړخیزې هر له څیړنو د پالوي موندونکي حقیقت د باید غني ولسمشر همداراز

 وړاندې پر سترګو د رسنیو او خلکو د توګه علني په مجرمان باید محکمه او کړي معرفي ته ارګانونو قضایي او
 ونه پایته ځای همدې په څه هر او نني کښې ځنې تر الس چې ده کار په ته حکومت هاخوا ور دې له. کړي محکمه
 وسپاري ته منګولو قانون د او نښه په ستون پنځم هغه او کړي چاڼ لیکې ځواکونو امنیتي د باید حکومت. رسوي

 .ده کړي سوداګري وینو په ولس د یې کلونه ــ کلونه چې
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