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۷۱۰۲ مارچ ۰۱ : تاریخ                                                                                     حفیظ هللا خالد      

 کشور بهبود نمی یابد؟وضع امنیتی چرا 

 

 
   سالګره وفات مرحوم فهیم محفل در رصد بسترشفاء خانه چهابر  حملهمزمان باهکشوروزیر امور داخله                                            

 

خانه ها عیادت مریضان وزخمی ها در شفادسته های گل و بسته های میوه از تا کنون رسم چنین بود که انسانها با    

و تنظیمی رها نه ما که مسئولین امنیتی آن تا کنون خود را از بند روابط قومی زبانی ودیواربی درنموده ولی در کشور

حمله  نوبت میسایرمحالت عموو ازحمله برمسجد،هوتل، پوهنتونبعد بجای رسیده است که اینک نموده حالت

ارچ بر م ۸ستی یحمله وحشیانه وترور .رسید فرابرشفاخانه ها و قتل عام دوکتوران مریضان وعیادت کننده ها نیز

 نفردیگر ۲۷نفر شهید و ۹۴راساس آخرین احصایه ها محمد داود خان که طی آن بشفاخانه چهارصد بسترسردار

جراحت برداشت ادامه همان حمالت پیچیده ودقیقأ تنظیم شده ای است که شهریان کابل بارها شاهد آن بوده و بیدون 

چند اینبارحمله تحت نام داعش انجام گردید ولی درحقیقت تنظیم کنندگان این هر،ه آخرین حمله نیز نخواهد بودشک ک

کامأل امن آنطرف خط دیورند مصروف طرح وتنظیم همچو حمالت  محیطسالها بدینسو درهای هستند که ازمالت همانح

اهدی وجود ندارد که طرح بوده و درسازماندهی چنین حمالت وحشیانه در کشورما تجارب کافی دارند،هیچگونه شو

 .اق و یا سوریه باشندناجوانمردانه افراد تازه وارد داعشی ازعرۀ این حملگان کننده 

شفاخانه چهارصد بستراردو بوده تجارب کافی دربراه انداختن چنین حمالت داشته و روز آنهایکه درعقب حمله بر   

مارچ عالوه ازتجلیل از مراسم روز بین المللی زن،مصادف بود با  ۸حمله را نیزکامأل دقیق انتخاب نموده، چهارشنبه 

شال قسیم فهیم معاون اقای حامد کرزی رئیس جمهور اسبق کشور، جمیعت مارمرحوم تجلیل ازسومین سالگرد وفات 

 ارگانهای امنیتی کشور در دست داشته ازچندین هفته قبل ه اعضای آن مقام های کلیدی را دراسالمی و شورای نظار ک

 ن تنظیم بوده مصروف آمادگی برای تجلیل ازاین مراسم بوده، وزارت خارجه کشورکه آنهم دراختیاریکی از اعضای ای

المال به تمام سفارت ها و نمایندگی های دیپلوماتیک کشور در خارج دستور داده بود تا سومین سالکره  طی متحد 

اعی به های اجتم نامه وزارت امور خارجه دریکی از شبکه) وفات مارشال فهیم را با تدویر محافل تجلیل نمایند 

چه معنی دارد روزه جوی خون جریان دارد این همه مراسم بعد مراسم در کشوری که در آن همه (  نشرسپرده شده
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مامورین پائین رتبه ملکی از چندین ماه بدینسومعاش نگرفته معلوم نیست هزاران نفرهمین اکنون بعلت نبود بودجه 

، مراسم تجلیل از سومین وضوعگردیم به اصل ممیمصارف این همه مراسم از کجا تمویل میگردد، بهر حال، بر

مارشال قسیم فهیم همزمان با حمله تروریستی بر شفاخانه چهارصد بسترآغازگردید، این مراسم سالروز وفات مرحوم 

که از طریق تلویزیون طلوع بطور زنده پخش میگردید در آن عالوه ازآقای داکترعبد هللا رئیس اجرائیه آقای حامد 

ارگانهای امنیتی یادی از روئسای کرزی رئیس جمهور اسبق ،آقای ادیب فهیم معاون وزارت امنیت دولتی عده ای ز

آنچه واقعأ تعجب آورمی نمود ، موجودیت آقای تاج محمد جاهد وزیرامور داخله کشورتا  اما تکشوراشتراک داشت

آخرین دقایق مراسم بود، باوصف آنکه آقای داکتر عبدهللا و آقای حامد کرزی هردوهنگام بیانیه شان درمحفل به حمله 

بحیث مسئول درجه یک  ه و الزم بود وزیر امورداخلهت اشاره نموداستراردو درهمان ساعبرشفاء خانه چهارصد ب

وی بی اعتنا به آن رویداد فجیح که جان ده ها انسان را گرفت  نمایدا ترک سئولیت نموده محفل رامنیتی کشوراحساس م

 .حضور داشتا آخرین دقایق تهمان روزدر صف اول 

ظیمی که ویرا به نتخاب قرار داشت ازیکطرف منافع و روابط قومی، منطقوی ،و تندراینجا آقای جاهد در برابر دو ا  -

و از جانب دیگرمنافع ملی و احساس مسئولیت نسبت به زندگی و حیات دها انسان ، با درِیغ وتأسف که  محفل کشانیده

وبعدأ نیز ( م زنده پخش میگردید مراس) و تا اخیردرمراسم باقی ماند  وزیر امور داخله کشورما گزینه اول را انتخاب

درهمان روزبیدون اعتنا واحساس مسئولیت نسبت به حادثه شفاء خانه اردو جهت گذاشتن اکلیل گل بر مرقد مرحوم 

 .رهسپار تپه خیرخانه گردیدتنظیمی خویش  فهیم با یک عده افسران عالیرتبه 

نفر مجروح گردیده  ۲۷به شهادت رسیده و  نفر ۹۴حمله تروریستی شفاء خانه اردو تا کنون رفت درطوریکه قبأل تذکر

در صورتیکه عملیات نجات چهارساعت دوام نموده باشد در حقیقت درهرچهار ویا پنج دقیقه یک انسان و طن جان 

می آمد  ودتر تحت کنترولخود را ازدست داده و دو نفر مجروح گردیده اند، هرقدراوضاع بوسیله نیرو های امنیتی ز

به ساحه رفته و بحیث مسئول عالیرتبه امنیتی  نمی خواسترگر جناب وزیاشترنجات می یافت بیهای انسان حیات 

کشور عملیات نجات را رهبری نماید حد اقل با اطالع ازین حادثه روانه دفترخویش شده اوضاع را دنبال می نمود، 

،چرا از وقوع همچو ؟ر بهبود نمی یابدهموطنان ما همیشه این پرسش وجود دارد که چرا اوضاع امنیتی کشواکثرنزد 

که تا کنون  چو مسئولین امنیتیدیت هم؟؟؟ آیا با موجوو چرا این جوی خون در کشور حوادث جلوگیری نمی گردد

نسبت به حیات فرد فرد وطن احساس مسئولیت  کشیدهبیرون خویش تنظیمی اند خود را ازمحدوده های قومی و نتوانسته

کابل انتظار روز شهریان  ،چنین وضع اسفناکبا ؟ خواهد داشتجود نمایند امیدی برای بهبود اوضاع امنیتی کشور و

 والسالم. ئیدنما عهمراج وبیبرای مشاهده مراسم تجلیل لطفآ به یوت .های بدترازین را داشته باشند

 


