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 !امنیتی سخت تدابیر

و پیش بدنام بدنام  ،دنیامردم نزد وحدت ملی را  زدند همی حکومت. ی بی پدرتروریست هااین لعنت خدا بر سر 

م می گیرد، این دشمنان قس سختکه تدابیر امنیتی را ای دولت بی چاره به هر اندازه کردند.  دوست و دشمن یک پیسه

 را بیش تر می سازند. خورده، حمالت تهاجمی شان

حدود  بستر حمله کردند و  ۴00بر شفاخانهٔ نامردانه  رسول بترسند، با چال و نیرنگ چندی پیش بدون اینکه از خدا و

داکتر، نرس، بیمار، زخمی، پایواز، پیاده، طبیب و سر طبیب و سرباز و هر کسی را که پیشروی شمول ه نفر ب ۴00

ر صاحب اجرائیه مجبورئیس صاحب جمهور و رئیس شخص شان آمد به گلوله بستند. با این عمل زشت اینها باالخره 

ح در دهن دروازه صحیاتخاذ و  !تدابیر امنیتی شدیدترین الفاظ این عمل را محکوم کنند و امر دادند که شدید شدند با

 شود.شفاخانه هر سگ و سکور داخل  نگذارند که بعد از این امنیت بگیرند و

  شفاخانه است طویله خو نیست!  :گفتندبا اعصاب خراب همچنان 

در بلخ حمله کردند و صدها نظامی  امی خیلی کالن و مهمباالی یک مرکز نظ اینبارشرم نکردند ای تروریست ها باز 

 : قوماندانشرا باعث شد تا سرحدی که ی کشورزیاد و قهر رهبرهاو هم خشم  . اینقتل رساندند و زخمی ساختنده را ب

اتخاذ  !تدابیر امنیتی شدید کسر معاش نمودند و امر جدی صادر فرمودند کهچند نفر خورد ضابط را  را تبدیل کردند،

 بسازند.دی را از پیش کرده از آهن قویتر دروازهٔ وروو 

کردند، بازهم همان حمله در کندهار  امنیتی باالی یک پوستهٔ  طور شرم دارند و نه حیا، همین تروریست ها خو نه

پوسته  پخسه ییدیوارهای گرفته شود و  !تدابیر امنیتی صحیحکه ذلذن ها و دستور داکتر صاحبا و چیغ زدن ها خشم 

 .شود بلند تر

االی ب !این نوکرهای پاکستان و ایران چون جرأت مقابلهٔ رویاروی با نیروهای امنیتی را ندارند»به گفتهٔ حکومت 

 «مراکز ولسوالی ها حمله می کنند.

ا ب را ال و لشکر و ساز و برگ شان را غارت و ندار حمله کرده، دار ویک ولسوالی بر هر هفته ما هم می بینیم که 

ماین را در هر طرف گور می کنند،  می توانندکه تا را آتش می زنند و  ، بی فرهنگ ها ساختمان آنخود می برند

 ایدیت: ولی احمد نوری
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لسوالی لشکر کشی می کند و و گرفته، !تدابیر امنیتی شدید دولتو از منطقه گم شدند، بعد همینکه منطقه را رها کردند 

 !سازدمی آزاد را دوباره 

تروریست ها گرفته شده، در دهن دروازهٔ  جلوگیری از حملهٔ خاطر ه بتدابیر محکم امنیتی! همچنان در مکاتب نیز  

یک فرد مسلح تعیین شده. نسبت کمبود نیروهای مسلح زنانه، در  پهره دار و در پیشروی هر صنفعمومی چند 

گماشته می شوند. به شرطیکه این مردان یک کاپی  ۶۵باالتر از سن ریش سفید و پیشروی مکاتب دخترها، مردان 

 ترخیص عسکری و نکاح خط شانرا ارائه کرده بتوانند. 

که تدابیر  ساختهو مجبور مانند سرطان ریشه دوانده و دولت وحدت ملی را یک کمی وار خطا ما م در وطن تروریز

 در خانهٔ خدا یعنی چند بار در کابل و والیاتب های بی دین المذهبخصوص که درین اواخر   گرفته بروند. !امنیتی

باالی نمازگذارها حمله کردند، خود را ترقاندند، آتشباری کردند، صدها نفر را شهید ساختند و مسجد را  ،در مساجد

 های دینی و کالم هللا شریف آتش زدند. با همه کتاب

را  !تدابیر امنیتیو باز هم امر کردند که  خواندنددولت و رهبران باز هم آرام نه نشستند و این عمل را غیر اسالمی 

جابجا شود و هرکس را که داخل می شود چک با تفنگ هر مسجد نیروهای امنیتی  پیشرویدر شخ تر کنند و منبعد 

  ود پنهان کرده.د که برای نماز می رود یا کدام چیزی را در درون خنکن

بر  . بنارندیبگ تیمال صاحب دو نفر گارد مسلح در دو طرف محراب امن تیخاطر امنه شده که ب یطور صلهیف

دو نفر پهره دار کله کشک کند و علم شانرا  ای کی دیمردانه هم با یدر وضو خانه ها تیامن یشورا ریاخ میتصم

از گزار نم کی. ندیشو یشانرا م یکجاکجاکه  دننینه؟ و هم بب ایاند و  یاصل ان، نماز گزارها که وضو کننده اورندیب

 یجد شینوع تشو کینمود ضمن پِس پِسک ابراز داشت که،  ینامش خود دار یکه از افشا نیفسق الد ینام صوفه ب

چوره مصاب  یماریبه ب گریبه عبارهٔ د ایکالن تر است  گرانیده شان نسبت ب یکه محموله ها یاشخاص نیدر ب

 .رندیپهره دارها آنرا مد نظر بگ ندشده است که خدا ک دایهستند، پ

لچ پوشان و سر یلُنگ نیب ی! ارگ و وزارت خانه ها جلسهٔ فوق العاده و اضطراریتیامن ریگرفتن تداب یبرا همچنان

اشتراک کننده ها، بودن  نیببازی و مشت و لگد  یکیاز تصادمات فز یریخاطر جلوگه گردد. ب یم ریدا یزوده ها ب

جلسه تا دوباره  نیفه اش موقوف شده ایپنداشته شده، اما موصوف چون حاال از وظ یهم ضرور یریجان ک یآقا

 !(دیدرست آ دیآ ریافتاده است! )د قیبه تعووی آمدن  کاریرو


