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  ۲۱/۱۰/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 خونړي بریدونه، 
 

 حکومت باید دغو پوښتنو ته ځواب ورکړي
 
 

وروسته له هغې چې د عمان پالزمېنې مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا تر منځ د افغانستان د سولې 
په اړه د څلور اړخیز بهیر شپږمه غونډه ترسره شوه؛ وسله والو ترهګرو یو ځل بیا خپلو خونړیو بریدونو ته زور 

هیوادوالو ته مو مرګ ژوبله واوښته. دا د افغانستان په  تنه ۱۰۰۰ورکړی او د تیرې یوې اونۍ په جریان کې نېږدې 
تاریخ کې تر ټولو خونړۍ اونۍ ده چې هره ورځ په کې په لسګونو امنیتي او عام افغانان مو په کې له ژونده بې 

 .برخې شول
کوه ولسوالۍ، د میدان د پکتیا په امنیه قوماندانۍ، د غزني په اندړ ولسوالۍ، د کندهار پر میوند ولسوالۍ، د فراه په شیب

ورګ والیت په جغتو ولسوالۍ ، د کابل په دشت برچي کې پر امام زمان مسجد، د غور والیت په دولینه ولسوالۍ کې 
پر مسجد او په تازه کې د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې برید، دا خونړي بریدونه هغه څه دي چې په 

 .جریان کې په سلګونو افغانان د غم په ټغر کېناستل نتیجه کې یې د تیرو پنځو ورځو په
برید خو ښکاره ده چې د افغانستان او افغان ولس دښمن ترسره کړی او په ډیرې سپین سترګۍ او پوره ویاړ سره یې 
مسولیت هم منلی دی خو پوښتنه دا ده چې اوس مالمت څوک دی، دښمن خو په هر حال کې د خپل شوم هدف د 

ره د فرصت په لټه کې وي او چې موقع په الس ور شي خپل کار ترسره کوي، خو آیا هغوی چې د ترسه کولو لپا
 ولس د ساتنې مسولیت په غاړه لري؛ څومره د ولس په ساتنه کې بریالي شوي دي؟

ر که د پکتیا او کندهار خونړیو بریدونو بڼه ته وکتل شي نو ښکاري چې امنیتي ځواکونه مو په خپلې وسلې، خپل موټ
او خپلې مرمۍ شهیدان شوي دي. په دغو بریدونو او دې ته ورته په تیرو بریدونو کې وسله والو طالبانو د افغان 
امنیتي ځواکونو له یونیفورم، هاموي او رنجر موټرونو څخه په استفادې ترسره کړي دي. دا هغه لوی تاکتیک دی 

او خپل شوم هدف ته په رسیدو کې بریالی شوی دی.  چې په ډیری خونړیو بریدونو کې ترې طالب استفاده کړې ده
 ولې تر دې مهاله حکومت د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره نه دی الس په کار شوی؟

بله ستونزه په والیاتو کې له ترهګرو سره په جګړه کې او د طالب په محاصره کې د بندو سرتیرو ته د مرستې نه 
تو کې مو سرتیري په ورځو ورځو کالبند وي خو له مرکزه یې د مالتړ رسېدل دي. تر ډیره داسې کیږي چې په پوس

لپاره څوک نه وررسیږي. په جګړه کې ښکېل او د دښمن په محاصره کې بند سرتیرو مو مرکز کابل ته چیغې وهي، 
نارې وهي، زنګونه وهي خو دلته په کابل کې یې څوک حتی ټلیفون ته هم ځواب نه ورکوي. له مرکزه ورته یو 
ځواب ورکول کیږي چې وزیر صاحب په جلسه کې دی او بوخت دی. خدای دې انصاف روزي کړه! اوس د وزیر 

 د جلسې وخت دی که د سلګونو سرتیرو د ژوند بچ کولو؟
د غزني د اندړو ولسوالۍ د برید په اړه ویل کیږي چې سرتیري درې ورځې محاصره ول، مرکز ته یې چیغې وهلې، 

وله خو له مرکزه ورته مرسته څه چې تلیفون ته یې هم ځواب نه ویل کېدو. کله چې طالب په د مرستې غوښتنه یې ک
اندړو کې د پوستو تر دېوالونو ورسېدل نو بیا له مرکزه مرستندویه ځواک ورسېد. که لږ ځنډ نور هم شوی وای نو 

څکلی وای. وزیر صاحبان مو د خپلو لکه د کندهار د میوند ولسوالۍ په شان به مو د اندړو سرتیرو هم د شهادت جام 
ګوندي غونډو لپاره والیاتو ته د پوځ په الوتکو کې سفرونه کوي خو د امنیتي ځواکونو سرتیري ته مو چې دښمن یې 

 .په مرۍ چاړه ایښې؛ هوایې مرسته څه چې ځمکني ورته څوک نه وررسیږي
واب او برید لپاره د مرکز کابل امر ته پاتې کېدل بله ستونزه په جګړه کې ښکېل سرتیرو ته له دښمن سره د مقابل ځ

دي. هر کله مو چې امنیتي ځواکونه په والیاتو او ولسوالیو کې د دښمن تر برید الندې راشي نو دوی د مرکز کابل 
امر ته سترګې په الر ناست وي. له یوې خوا طالب برید کوي، سیمې ته نیږدې کیږي خو بل لور ته بیا بیچاره 
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کابل امر ته شیبې شماري چې څه وخت به ورته د مقابل ځواب امر کیږي. دا امر خو په نیږدې قرارګانو  سرتیری د
 کې له موجودو مراجعو هم ترسره کیدای شي نو بیا ولې مو سرتیري د کابل امر ته په تمه پاتې شي؟

حتمالي پیښې د مخنیوي لپاره اقدام بله ستونزه له استخباراتي معلوماتو رسېدو وروسته هم د اړوند چارواکو لخوا د ا
نه کول دي. هر کله چې یوه خونړۍ پیښه ترسره شي؛ په سبا یې بیا استخباراتي ارګانونه وایې چې دوی څو ورې 

خبر ورکړی وی چې داسې پیښه به رامنتځه کیږي. نو چې استخباراتي ارګانونه له وړاندې هم خبر وي او  وړاندې
 ورکړی وي نو بیا ولې یې مخنیوی نه کیږي؟ اړوندې سیمې ته هم خبرداری

 .دا هغه پوښتنې دي چې د امنیتي ځواکونو رهبري یې باید ځواب کړي
 

 پای
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