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صالح الدین سعیدی

رمبویي عملیات د منلو نه دي!
وایي چې د کندز په ارچي کې رمبویي عملیات د ښاغلي  ...د بدنامولو لپاره شوي دي .زه وایم یاره بدنامول بدنامول
نه شته جنایت او خطاء رمبویي جنګي پالیسي ده .
سوال دادی:
جنازه ،فاتحه ،د ډیرو ملكي كسانو مینځ کې د تروریست پر ضد درنه وسله کارول مجاز دي که نه؟ د رمبو د فلمونو
په شان د هغه خاین د له مېنځه وړلو لپاره چې کلي کې پټ شو او رمبو ورباندې داسې غشی چې سر کې یې خطرناكه
بم وه ،وکاروه او خاین د كلي سره والوت او لیدونکو د رمبو په پلوي سینما کې ودریدل او چک چکې وکړې ،درست
او د منلو وړ تشویق دی او که نه؟ د امریکې د پوځ رسمي لیکل شوې پالیسي ،د عقل ،منطق او انسانیت پالیسي او
زما پالیسي او منطق دارمبویي پالیسي غندي ،خطاء او جنایت یې بولي .ډیر ساده :که چیرې دهغه طالبو او معصومو
شاګردانو مېنځ کې ددوی زوی او پالر او یا رور ناست وای ،دوی به بیا داسې رمبویي عملیاتو ته نه مبرر او نه
مجوز لټوه او نه به یې اجراء کړي وای او نه به یې ورځینې دفاع کوالی .
افغان او د کابل حاکمیت د موجه او یا غیر موجو دالیلو له کبله اول د ځان او بیا له سره د ملت امنیت نه شي نیوالی ،د تعلیم
او تربیې شرایط د موجه او غیر موجو دالیلو په خاطر نه شي تأمینوالی او نیوالی .مجبور او ځپل شوای ملت ،د کلي او بانډو
خلک مجبور دي د مخالفو مسلحو سره ګذاره وکړي او شپې او ورځې سبا کړي .نو حاکمیت او کابل حاکمیت ته په کار ده چې
د ملت مشکل درک ،دې برخو کې متناسبه مسامحه او ګذشت وکړي او په داسې پورتنیو ذکر شوو حاالتو کې د هغو پوځي
عملیاتو نه ډډه وکړي چې هغو کې درنې وسلې استعمالیږي .د هدفمندو عملیاتو کول په یقین سره ممکن امنیتي عملیات دي .
د کنکریټي دیوالو او قصرونو تر شا او د یوه والي د  150محافظو تر شا غیر واقعي او داسې خطاء تصمیم ،خطاء پالیسي او
خطا قضاوت چې هغه کې بیګناه انسانان مري د منلو وړ او انساني نه دی .کنتراپرودکتیف او معکوس نتایج لري او نور کلک،
متعهد او قسم خوړلي دښمنان او دښمني پاروي .دا ډول حرکات او پوځي عملیات د کابل د حاکمیت د سولې د اعالن شوې پالیسۍ
سره په تضاد کې عملیات دي .

دحل الر:
میدیا او خلکو ته راتلل ،وضع ساده او سپینه توصیفول .د افغان اردو شهامت ستایل خو پالیسي غلطه اعالنول او
ملکي بیګناه خلکو او د مدرسې قاریانو او مالیانو فاتحه اخیستل او کورنیو سره مالي مرسته کول  .دا کار شهامت
غواړي او د کابل حاکمیت یې د خپلو داخلي مخالفینو او لنډغرانو .له ډارې نه شي کوالی .
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عام ولس او نړۍ ته د خپلو مجبوریتو وضاحت ورکول .په دې توګه مسلح مخالفین چې ددې وضعې یو ستر عامل
دی ،ملت کې تجریدول .
د مسلحو مخالفینو له خوا د مکتب او تعلیمي مرکز نه د سیاسي استفادې غندنه کول .علمي او تحصیلي مراکز غیر
سیاسي اعالنول او ددغې پالیسۍ لپاره د مسلحو مخالفینو سره هم کار کول چې د تعلیمي مراکزو نه د سوء استفادې
په پایله او نتیجه کې د بې ګناه انسانانو د وژلو او تباهی اصلي عاملین شول  .دغو برخو کې د ټولو جوانبو او مسلحو
مخالفینو سره اجماع ته رسیدل.
بله معقوله او انساني الر نه شته او رمبویي عملیات د حل الرې نه دي.
و من هللا التوفیق د
وکتور صالح الدین سعیدی
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