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 شود دهیبرچ دیها با شهیپ تیجنا میگل
 
 
خراب است که  تیو امن یهم مشکل نا امن یکیاند؛  بانیکه مردم روزانه با آن دست و گر یکنار صدها مشکل در

 را به کام باشندگان شهرها تلخ ساخته و خون در رگان مردم را خشک.  یزندگ
قد علم  بیو غر بیاند که به نام ها و القاب عج یاز عوامل آنان یکیدارد؛ یبرهم زدن آرامش علل و عوامل نیا اما
راد مخل نظم قسمت که اف نیخورد و کالن استند. بدون شک؛ در ا یو آرامش باشندگان شهرها تیو مخل امن کنندیم

 شوند، همه متفق و همنظرند.  ستیسر به ن دیو امن جامعه با
 نیهمنش یعدالت یاند، بخاطر دفاع از مردم و مبارزه با ب یها مدع شهیپ تیجنا نیاز ا یتعجب است که شمار یجا

 اسلحه شده اند. 
خون ناحق  یچرا سالح تان هر ازگاه پس د؛یو غمخور مردم هست شهیشود که اگر عدالت پ دهیپرس دیها با نیا از
  زد؟یریم

  ست؟یشما در امان ن یقتل و بدمعاش ،یاز مزاحمت ، دزد ییخانه و کوچه  چیه چرا
  د؟یشویو هم رکاب دشمنان افغانستان م دییافزا یمردم م شیبه غم ،درد و تشو چرا
  ده؟یکه کارد به استخوان ملت و باشندگان شهرها رس دانندینم چرا
  کنند؟یو مشروع امرار معاش نم ی،قانونیاز راه انسان چرا

 ً عدالت نه،بلکه  یمردم و حام نیمدافع نهایمردم ندارند،چون ا یبرا یصفتان خون آشام پاسخ یوحش نیا مطمئنا
 بس. شان است و  یراه؛ نابود گانهیخطرناک جامعه اند که  روسیو
 

 قرار دارند؟  شهیپ تیدر پشت جنا هایک
 

جلوه دادن  فیمخالف حکومت به منظور ضع یاسیاز حلقات س یکه شمار رودیگزارشها؛ ظن آن م یبعض ادیبن بر
به مردم وانمود  نکهیا یحرام و نامشروع و برا یو کسب درامد ها ازیامت افتیو وارد کردن فشار بر حکومت، در

تا از سبب   کنندیم تیو... حما با،دزد،قاتلآدم ر یکنند حکومت در حفظ جان و مال شان ناکام بوده؛ از گروه ها
فرد معزز  ۲۰گفته بود که " یتیمقام ارشد امن کی یافزایش آمار جرم و جنایت حکومت را ضعیف جلوه بدهند.بار

 . کنندیم تیمجرم حما ۱۵۰۰هستند از  یدولت ریو غ یاعم از افراد با نفوذ دولت
 فعال اند.  شهیپ تیجنا تیو حما کیتحر یپس پرده برا یسخنان؛خود دال بر آن است که دستان نیا
 

 : ینیخوشب
 

بر هم زدن  یکه شمارش معکوس برا شودیما، معلوم م یتیامن یها روین اتیو عمل یبا توجه به اقدامات جد حاال؛
را به کام مرگ فرستادند  یفرد یتیامن ریدل یها رویمورد ن نیدر آخر رایآغاز شده،ز یوحش نیآرامش و بازار مجرم

 ،ی،راهزنیمثل: دزد ییایبه عهده داشت و در قضا ابلافراد مسلح تبهکار را در ک یگروه ده نفر کی تیکه  مسوول
 داشت.  یدیو اخالل امن و نظم عامه نقش کل یچپاولگر

ربوده و در  نیخواب از چشم مجرم ز،ین یتیامن یخدمت به مردم در رأس نهاد ها ۀجوان و تشن یرویگرفتن ن قرار
 . زنندیدم آرام نم ییجا چیه
وزارت  ریشده اند و از اقدامات اخ نیشان خوشب ۀندیو به آ دهیافغانستان جان تازه بخش ۀدیاقدام به مردم درد د نیا

و اخال کنندگان امن و نظم  نیروند سرکوب مجرم ۀکرده،خواهان ادام تیکشور جداً حما یمل تیامور داخله و امن
 جامعه هستند. 
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 : شنهادیپ
 

 کشور یتیامن یها رویدوشادوش ن دیها؛ با ستیخطرناک و باند نیبا مجرم یو مذهب یبه دور از تعلقات قوم مردم
 یها رویو تالش ن یهم سع یسو خود شان نفس راحت بکشند و از جانب کیکنند تا از  یزحمت بکشند و همکار

 مؤثر تمام شود.  یتیامن
آرام سازد؛ تا باشنده  هیناح نیبرسد و گوش مردم را از ا انیبدون استثنا به حساب همه مجرمان و جان دیهم با سیپول
متکرر،قاتالن و دزدان را  نیمبارزه با مجرم ییشان توانا سیمند شوند که پولو باور رندیکشور جان تازه بگ یها

 کنند.  نیمردم را تأم تیامن توانندیدارد و م
 کطرفهیو کار شان  ییشناسا زیشان استند ن تیکنندگان فعال لیهمدست مجرمان و تسه کهیآنان دیبا ن؛یکنار ا در

 خورندیآب م ییاز جاها شوندیجامعه که سبب بر هم زدن آرامش مردم م یگند ها نیشود.بر همگان مبرهن است؛ ا
شان ولو در هر  انیبا حام شود،یم یجد برخورد نیهمانگونه که با مجرم دیو با شوندیم تیحما ییو از آدرس ها

شان  تینظم و قانون در جامعه مسوول ذیتنف کشور که یتیامن یهستند قاطعانه برخورد شود ،چون نهاد ها یسطح
 . ستندیامر تنها ن نیاست؛ در ا

آرام ،کسب  یزندگ کی یها نهیقماش افراد تمام زم نیا رایرحم نشود،ز دیو مجرم با شهیپ تیجنا چیرو؛ بر ه نیا از
 . شوندیجامعه م شرفتیمانع پ تیو در نها زندیو کار و تجارت را صدمه م

 شود.  دهیشان برچ میشان فشار آورده شود و گل یباال دیهر راه ممکن با از
 یبرا یتیامن یرویشده آنرا داشتند و حاال ن ادهیپ یآرزو شیکه مردم سالها پ یاز اقدامات م؛یا یحکومت هم متمن از
اصل  دیبرعکس؛ با بار فشار افراد با نفوذ نروند،بلکه ریکند و ز تیتر بسته اند حما یشدنش کمر همت جد یعمل

و سهل  دهیشان تعلل ورز تیمسوول یکار استند و در ادا ندکه ک   یمکافات و مجازات مد نظر گرفته شود تا مسووالن
 متوجه شوند و حس خدمت به مردم و وطن در وجود شان زنده شود.  زین کنندیم یانگار
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