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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
            

 

 ۲۵/۰۴/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 بار چیچل شوی حکومت ،له یوې سوړې بار
 

 ترهګر د امنیتي ځواکونو تر پوستکي الندې
 

له سردار محمد داود خان پر روغتون له برید وروسته تیره جمعې ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه لسو وسله والو طالبانو 
د افغان پوځ د دوو رنجر موټرو په واسطه د بلخ والیت د ده دادي په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قول اردو په 

فغان امنیتي ځواکونه د جمعې لمانځه ادا کولو لپاره مسجد کې قوماندانۍ برید وکړ. برید پر داسې مهال وشو چې ا
نور  ۶۶تنه زلمي سرتېري شهیدان شوي او  ۲۰۰تر  ۱۴۰راغونډ شوي و. د راپورونو له مخې په دغه برید کې له 

ژوبل شوي دي. ډیری کسان د قول اردو په جومات کې شهیدان شوي دي. وسلهوالو طالبانو د دغه برید مسولیت منلی 
 .منسوبینو ته مرګ ژوبله اړولې ده ۵۰۰او ادعا یې کړې، چې په دغه برید کې یې د افغان پوځ 

 

دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ولس او هیواد دښمنان د افغان امنیتي ځواکونو له یونیفورم، البسې او موټرو څخه 
رته پیښې ترسره شوي دي. د تیر کال په استفادې دا ډول وحشیانه برید کوي بلکې له دې وړاندې هم څو څو ځلي و

په لومړۍ میاشت کې د کابل ښار په لسمه امنیتي حوزه برید، بیا د سرطان په میاشت کې د کابل ښار د پغمان ولسوالۍ 
په چهلتن سیمه کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه په تازه فارغ شویو پولیسو خونړی برید، یوه میاشت وړاندې پر سردار 

ن خونړی برید او اوس په تازه کې په بلخ والیت کې د افغان پوځ د شاهین قول اردو په قوماندانۍ محمد خان روغتو
برید؛ هغه موارد دي چې ثابتوي د ملي یووالي حکومت له یوې سوړې څو ځلي خوړل کیږي. په دې معنا چې د یادو 

والو مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو  بریدونو د ترسره کیدو بڼه ورته ده، په هر ځل دا ډول خونړي برید کې وسله
  .له یونیفورم او موټرو څخه استفاده کړې ده

 

هوښیاران » یا بل متل چې وایې « هوښیاران له یوې سوړې یو ځل خوړل کیږي»پښتو کې یو متل دی چې وایې 
و که دریم ځل دې وایې که یو ځل دې دوکه کړم؛ تا دې خدای ووهي، که بیا دې دوکه کړم هم تا دې خدای ووهي ا

دلته اوس زمونږ د ملي یووالي حکومت له یوې سوړې بار بار خوړل شوی « دوکه کړم نو ما دې خدای ووهي بیا هم
خو له بده مرغه هوښیار شوی نه دی. د ملي یووالي حکومت په ځلونو ځلونو د هیواد او ولس دښمن دوکه کړی دی 

وستیو کې د لویو خونړیو بریدونو د ترسره کیدو بڼه یو ډول ده او خو دا حکومت له خوبه بیدار شوی نه دی. په ور
په ډیری بریدونو کې وسله والو مخالفینو د افغان پوځ له یونیفورم او امکاناتو ګټه اخیستې ده. دلته اوس پوښتنه پیدا 

درس نه اخلي  کیږي چې حکومت ولې له یوې سوړې بار بار چیچل کیږي او ولې حکومت له دا ډول خونړیو بریدونو
 او د نورو احتمالي بریدونو مخنیوی ولې نه شي ترسره کولی؟

 

دا حقیقت دی چې افغان ولس او حکومت له یو ډېر شرمیدلي، پست او رذیل دښمن سره الس او ګریوان دی چې هیڅ 
ې مو وحشت قانون او مذهب ته پابند نه دی، زمونږ د ولس او خاورې دښمن له هر تاکتیکه کار اخلي څو په ولس ک

خپور کړي، په وروستي برید سره د هیواد دښمنانو یو ځل بیا وښودله چې دوی نه مذهب پیژني، نه مسلماني پیژني، 
نه د اسالم له قوانینو خبر دي، نه د دوی د جهاد دعوه برحقه ده او نه دوی کوم مذهب ته تابعدار دي، یواځې او یواځې 

ې خپل پنجابی، روسی او ایرانی بادارد هر څه وایې هماغه ترسره کوي. دوی د خپل بادار د امر تابع دي، دوی ته چ
چې په جمعې مبارکه ورځ، د خدای په کور مسجد شریف کې په جماعت والړو مسلمانانو برید کوي او په مسجد کې 

یې د بطالن خط ایښی قرآن او جای نمازونه د مسلمانانو په وینو لړي نو له همدې ځایه د دوی د جهاد په باطلې داع
راکښل کیږي. د هیواد او ابادۍ دښمن مو حتی د قرآن او مسجد پابند نه دی او ترې د وژنې د وسیلې په توګه کار 

 اخلي خو ګیله له حکومتي مشرانو کیږي چې دوی ولې خپله د ضعف نقطه نشي له منځه وړلی؟
کفایته دی، حکومتي څوکۍ د وړتیا پر اساس که خبره له هر لوري وڅېړل شي بیا هم ځواب همدا دی چې حکومت بې 

نه بلکې د اړیکو له مخې ویشل شوي دي، حکومتي مشران په خپلو منځو کې په ناندریو بوخت دي، په حکومتي 
 .دستګاه کې نفوذي کسان شتون لري او ... نور
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

یړلو لپاره کمیسیون په خدای ډیر د شرم ځای دی چې حکومت مو بار بار له یوې سوړې چیچل کیږي او دوی یې د څ
ټاکي خو تر اوسه پورې هیڅ کمیسیون دغه ډول پیښو ته د مخنیوي الر نشي پیدا کولی. حکومت باید نور ځان راویښ 
کړي او له حکومتي لمنې د بې کفایتۍ تور داغ لیرې کړي. تش په کمیسیون جوړولو او بیا د ولس ذهنیت بدلولو په 

ل نشي کیدلی. دا ځل دې حکومت د خپل ضعف نقطې له منځه یوسي او نور خاطر پړه په نورو اچولو د ستونزې ح
 .دې په امنیتي لیکو کې د ولس د بچیانو له قربانۍ مخنیوی وکړي

 

 پای
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