دروطن يک حکومت يم کند؟؟؟
{ارگ وادارات امنييت واي پاکس تان وش بکه تروريس يت حقاين ؟؟؟}
نويس نده – ( اس تاد صباح )

هیچ جنگی غیرانسانی تر ،ننگ آورتروبي شرمانه ترازجنگ های متعصبانه ی مذهبی وتنفرآورقومي وقبیله یي كه
درداخل یك كشوربرافروخته می شود ،نیست.
-----

-----

-----

ازخاك وطن نمانده جزویرانی
پس کوكجاست ،غیرت افغاني؟؟؟
برخیزوطن راخون وآتش گرفت
مردم همه درخون اند  ،نمیداني؟؟؟
درافغانستان غني ومسولین امنیتي ویاپاکستان وشبکه حقاني  ،کدام فرمان مي راند؟؟؟
درشهربخون ترهرروزانتحار ،انفجار ،تروروآدم کشي جریان دارد وتروریستان هرمنطقه ي راکه خواسته باشد امواج
حمالت  ،به دلخواه خویش قرارمي دهد  .دروغ گوي مشهورومعروف ارگ ( حسین مرتضوي ) والفوک هاي دیگربه
مثابه سخنگویان نیروهاي مسلح  ،به اساس هدایت دومین مغزمتفکرکره زمین ( غني احمدزي ) و ( وزیردفاع  ،داخله
وامنیت ملي) بدون درنگ وبا تفکرد داعش گونه ( همانگونه که داعش بدون مقدمه هرحادثه خونین را کارخویش مي
دانند) هرحمله انتحاري را به شبکه حقاني وپاکستان نسبت مي دهند .اینکه این دومرجع درحوادث دردناک
وویرانگرکشورما نقش دارد جاي سخني نیست واما سوال اینجاست وباید این چهارنفرمسولین وسخنگویان بگویند که
زمامدارکشورکیست؟ حکومت افغانستان  ،پاکستان ویا شبکه تروریستي حقاني ؟؟؟
وظیفه حکومت ومسولین چیست؟ تامین امنیت مردم  ،جلوگیري ازحمالت دشمن  ،تطبیق کننده قانون وعدالت ملي
وظیفه چه کسي است؟؟؟

اگردشمن مطابقي میل وخواستش هرچه که بخواهد انجام مي دهد وپس زمامداران بگویند که درکابل وشهرهاي دیگروطن،
پاکستان وشبکه تروریستي حقاني حاکم است ؟؟؟
ومافقط غرض خوش خدمتي به خارجي وبراساس لزوم دیدي خارجي ها درگوشه ي ذلت حضورداریم تامردم خود
درمقابل تروریزم چاره بي اندیشند .
حمالت انتحاری وانفجاري وتروریستي شهر کابل و باشندهگان این شهر را در غم فرو برد و در خانهی آنها گلیم غم
گسترانید .در کابل در حقیقت خورشید هرروز با رنگ خونین طلوع مي نماید.
مردم افغانستان و بخصوص مردم کابل که همواره زخم دیدهاند و رنج کشیده اند از ادامه چنین وضعي به شدت ناراضي
بوده و به جان آمده اند .آنان دیگر توان تحمل دادن قرباني هاي بي شمار را ندارند .از جانب دیگر وضعیت انفعالي و
ناتواني حکومت در تامین امنیت شهروندان و حتا عدم احساس مسئولیت الزم از سوي آنان بیش از هرچیزي مردم را
خسته و عصباني ساخته است.
مردم خود شاهد هستند که حکومت به جاي سروسامان دادن به وضعیت کلي کشور فقط به فکر تقسیم چوکي ها و منصب
ها بر اساس سهمیه هاي شخصي و جناحي هستند .مردم به روشني مي بینند که غني و عبدهللا چگونه در پي هم و در
کمین هم هستند تا با استفاده از غیبت و سفر یکدیگر امتیازها و موقعیت ها را به سود خویش تغییر جهت دهند! به هر
روي واکنش خنثا و بي اثر مسولین حکومتي در ارتباط با پرسش هاي مطرح شده در ذهن مردم و نیز در ارتباط با تامین
امنیت و پیداکردن عامل یا عاملین آن به رجز خواني ها و شعارهاي میان تهي بدل شده است که هیچگونه توجیه عقالني و
مدیریتي ندارد .بلکه بیش از پیش وضعیت آشفته و نگران کننده کنوني را به نمایش میگذارد .زیرا از یک سوي مسئولین
وقوع این روي دادها را به مانور جنگي و قدرت نمایي طالبان پس از مرگ مالعمر نسبت مي دهند .در همان حال بخش
دیگر از مقام ها این کشتارها به کارکرد و دسیسه پاکستاني ها نسبت مي دهند.
نمي توان تردید داشت که در این وقایع خونین سازمان هاي استخباراتي بیگانه هم دست دارند که از طریق مخالفین مسلح و
گروه ها و اشخاص ه سعي دارند به هر قیمت ممکن ناامني و خشونت را در کشور دامن بزنند .دشمنان صلح و ترقي
افغانستان هرگز نمي خواهند که مردم ما پس از سال ها بحران اینک روي خوش از زندگي خویش ببینند .نهادهاي امنیتي
در این ارتباط مسئولیت جدي دارند که براي خنثا ساختن دسیسه هاي آن ها مسئوالنه و قاطع برخورد نمایند.
آنان نمي توانند که سرنوشت مردم و کشور را به همین سادگي بدست حوادث سپرده و خود مشغول تقسیم قدرت و منصب
باشند .اگر آسمان مردم ما براي همیشه خون گرفت و خورشیدش تارگردید ،مسولین حکومتي باید بدانند که روزگار آنان
هم به تیرگي کشانیده خواهد شد.

