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  )ليکنه لاکم د(د زيارکښانو ټولنيز انجمن د افغانستان 

 ٢٠١٨ فبروری ٠۶

  

  کوي سرتٻري او پوليس ھم د يوه مړۍ ډوډۍ لپاره کار
 ي او د کارګرو په شان کورنۍ لر

  

سره د پوليسو او اردو د جوړٻدو ھڅې پيلې شوې او ګڼ شمٻر   او د کرزي حکومت په واکمنيدود طالبانو د راپرځٻدو

په لومړي سر کې د ترھګرۍ جګړه . مسلک خاوندان نه وو، دغو ليکو کې جذب شول افغانان چې د کوم ځانګړي

په نظامي جامه   دې جګړېپه پيل سره) ٢٠١٠(ژوبله نه درلوده خو د وخت په تٻرٻدو او د دويمې لسيزې  زياته مرګ

سرتيري چې د يوه مړۍ ډوډۍ لپاره دنده ترسره  دا. کې د کورنيو د ځوانانو او مشرانو د وينو تويولو ته شدت ورکړ

که څوک اړ شوي چې ھټۍ والي يا کراچي واني . بې وزلو کورنيو غړي دي کوي، د نورو کارګرانو په څٻر د ټيټو او

   . تٻر شي او د کورنۍ د مړولو لپاره شپه او ورځ يوه کړيشوي چې د ځانه وکړي نو نور اړ

مرګ ژوبلې په اړه خبرې کٻږي، خو سرتيري چې له ھمدغو عامو  د افغانستان په جګړه کې زياتره د عامو خلکو د

دوی ھم مور، . يوه داسې ډلې په سترګه ليدل کٻږي چې مړينه يې حتمي او ضروري وي خلکو څخه جوړ شوي دي، د

په سيمه کې  يو مياشت مخکې د کابل د بنايي. ښځې او ماشومان لري چې په مړينه يې ژاړي او سر ټکوي پالر،

مقاومت سره مخ شول، د عامه ساتنې  وروسته له ھغې چې پوليسو د شراب پلورونکو ھټۍ والو باندې بريد وکړ او د

 تنه پوليس د قاچاقبرو د سليقه ١۶دا . ل شول تنه پوليس ووژ١۶ پوليسو په منځ کې ځانمرګی بريد وشو چې له امله يې

اخيستلو  که چيرې دولت د خپلو پوليسو د ساتلو يا انتقام. يوه ورځ وروسته د ھر چا ھير شول يي چلند ښکار شول او

  .  لريتوان نه لري نو د جلب او جذب لپاره د تودو اعالنونو د خپرولو حق ھم نه

خيانت، د قومندانانو د کمزورتيا او د بدې جګړې شاھدان دي او ھره  ي دد افغانستان دولت پوھيږي چې دا سرتير

له  خپلې دندې پښه سپکه کړي، د ھمدې لپاره يې سخت قوانين لګولي چې يو سرتٻری نه پرٻږدي شيبه غواړي چې له

دنده نشي کوالی چې  ھغوی ته ويل کٻږي چې په تاسو باندې زياتې پيسې لګيدلي دي او. خپلې دندې والړ شي

سرتيري د څو کلونو راھيسې له خپلو ليکو  بله موضوع چې پټه ساتل شوې ھغه دا ده چې ګڼ شمٻر افغان. پرٻږدي

حق کې بل خيانت دا دی چې په چاودنو او ځانمرګي بريدونو کې د  د دې ترڅنګ، د سرتٻرو په. څخه تښتٻدلي دي
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خلکو  لپاره د افغانانو د راجذبولو بھير کمزوره او دشمٻره نه ويل کٻږي څو د راتلونکي  وژل شويو سرتٻرو حقيقي

   .تمايل لږ نه شي

چې له يوې خوا يې د جګړې د اور لمنې د دوام لپاره ترھګر  دا سرتيري د يوې جوړې شوي جګړې قربانيان دي،

ق کې نظامي او غير نظامي مشرانو د دوی په ح. بلې خوا سرتيري په کار نيول کٻږي دښمنان روزل کٻږي او له

ويډيوګانو کې د  څو ځله د فيسبوک له الرې په خپرو شويو. کړی او ډٻر ځلي يې د دښمن په الس ورکړي دي خيانت

    .پرده اوچته شوې ده لرې پرتو سيمو سرتٻرو د خوړو او وسلو په برخه کې د خيانتونو څخه

سې رسوي چې د افغانستان دولت ته چارواکو لخوا ځنډ او خنډ دا له بلې خوا، د اکراميې پيسو په ورکولو کې د

 وخته پورې يو څه ارزښت لري چې ژوندي وي او ورته خدمت کوي او د مړينې وروسته يې سرتيري يوازې تر ھغه

خپره شوې ويډيو کې وليدل  د بلخ واليت په قومندانۍ کې د تٻر کال تر ټولو خونړۍ بريد وروسته په. سمدستي ھيروي

د دې ترڅنګ د بيلګې په توګه د قندھار واليت په يوې  .ه ډٻر په ناوړه توګه چلند وشوشول چې د سرتيرو جسدونو سر

 تنو سرتٻرو تر وژل کٻدو وروسته چې دوه تنه يې د يوې کورنۍ ١١تر بريد او د  لرې پرتې پوستې باندې د طالبانو

   .ؤ، دولت په دې کې پاتې راغی چې جسدونه کورنيو ته وسپاري ورونه

ځواکونو له مړينې وروسته ثبت شوي چې په ښکاره ډول په ډاګه کوي چې  ميره پيښې د پوليس او اردودغه ډول بې ش

  .حکومت څومره له فساد څخه ډک دی او دغه لړۍ ورځ تر بلې زياتيدونکې ده د افغانستان

 

  


