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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
                 ۰۴/۰۹/2۰1۷                                                                               یمیرح ابیره فیحن         

ی!تیسخت امن ریتداب    

 شیبدنام بدنام و پ ا،یرا نزد مردم دن یحکومت وحدت مل یپدر. زدند هم یب یها ستیترور نیخدا بر سر ا لعنت

دشمنان  نیا رد،یگ یرا سخت م یتیامن ریچاره به هر اندازه که تداب یکردند. دولت ب سهیپ کیدوست و دشمن 

 .سازند یتر م شیشانرا ب قسم خورده، حمالت

بستر حمله کردند و  ۴۰۰نامردانه بر شفاخانهٔ  رنگیاز خدا و رسول بترسند، با چال و ن نکهیبدون ا شیپ یچند

را  یو سرباز و هر کس بیو سر طب بیطب اده،یپ واز،یپا ،یزخم مار،ینفر بشمول داکتر، نرس، ب ۴۰۰حدود  

صاحب  سیصاحب جمهور و رئ سیشخص رئ هباالخر نهایعمل زشت ا نیشان آمد به گلوله بستند. با ا یشرویکه پ

! اتخاذ و در دیشد یتیامن ریعمل را محکوم کنند و امر دادند که تداب نیالفاظ ا نیتر دیمجبور شدند با شد هیاجرائ

 .هر سگ و سکور داخل شفاخانه شود نیو نگذارند که بعد از ا رندیبگ تیامن حیدهن دروازه صح

  !ستیخو ن لهیبا اعصاب خراب گفتند: شفاخانه است طو همچنان

کالن و مهم در بلخ حمله کردند و صدها  یلیخ یمرکز نظام کی یباال نباریها شرم نکردند ا ستیترور یا باز

که:  یکشور را باعث شد تا سرحد یو قهر رهبرها ادیخشم و ز نهمیساختند. ا یرا بقتل رساندند و زخم ینظام

 ریر فرمودند که تدابصاد یکردند، چند نفر خورد ضابط را کسر معاش نمودند و امر جد لیقوماندانش را تبد

 .بسازند تریکرده از آهن قو شیرا از پ ی! اتخاذ و دروازهٔ وروددیشد یتیامن

در کندهار حمله کردند، بازهم همان  یتیپوستهٔ امن کی یباال نطوریهم ا،یها خو نه شرم دارند و نه ح ستیترور

پوسته بلند  ییپخسه  یوارهایگرفته شود و د! حیصح یتیامن ریزدن ها و دستور که تداب غیخشم داکتر صاحبا و چ

 .تر شود

 یرا ندارند! باال یتیامن یروهایبا ن یارویچون جرأت مقابلهٔ رو رانیپاکستان و ا ینوکرها نیا»گفتهٔ حکومت  به

 «.کنند یها حمله م یمراکز ولسوال

حمله کرده، دار و ندار را غارت و ال و لشکر و ساز و برگ شانرا  یولسوال کیکه هر هفته بر  مینیب یهم م ما

کنند،  یرا در هر طرف گور م نیتوانند ما یزنند و تا م یفرهنگ ها ساختمان آنرا آتش م یبرند، ب یبا خود م

کند و  یم ی! گرفته، لشکر کشدیشد یتیامن ریابمنطقه را رها کردند و از منطقه گم شدند، دولت تد نکهیبعد هم

 !سازد یرا دوباره آزاد م یولسوال

ها گرفته شده، در دهن دروازهٔ  ستیاز حملهٔ ترور یری! بخاطر جلوگیتیمحکم امن ریتداب زیهمچنان در مکاتب ن 

مسلح زنانه، در  یروهایشده. نسبت کمبود ن نییفرد مسلح تع کیهر صنف  یشرویچند پهره دار و در پ یعموم

 کیمردان  نیا کهیشوند. به شرط یگماشته م ۶۵و باالتر از سن  دیسف شیمکاتب دخترها، مردان ر یشرویپ

  .و نکاح خط شانرا ارائه کرده بتوانند یعسکر صیترخ یکاپ
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وار خطا و مجبور ساخته که  یکم کیرا  یدوانده و دولت وحدت مل شهیدر وطن ما مانند سرطان ر سمیترور

در خانهٔ  اتیچند بار در کابل و وال نید یب یاواخر المذهب ها نیبروند. بخصوص که در! گرفته یتیامن ریتداب

ساختند  دیکردند، صدها نفر را شه یآتشبار ،نمازگذارها حمله کردند، خود را ترقاندند یدر مساجد، باال یعنیخدا 

 .آتش زدند فیو کالم هللا شر ینید یو مسجد را با همه کتابها

! یتیامن ریدابتخواندند و باز هم امر کردند که  یاسالم ریعمل را غ نیباز هم آرام نه نشستند و ادولت و رهبران  

شود  یمبا تفنگ جابجا شود و هرکس را که داخل  یتیامن یروهایهر مسجد ن یشرویرا شخ تر کنند و منبعد در پ

  .پنهان کرده خودرا در درون  یزیکدام چ ایرود  ینماز م یچک کنند که برا

. بنابر رندیبگ تیمال صاحب دو نفر گارد مسلح در دو طرف محراب امن تیشده که بخاطر امن یطور صلهیف

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

ماز گزار ن کی. ندیشو یشانرا م یکه کجاکجا ندینه؟ و هم بب ایاند و  یکه وضو کننده، نماز گزار اصل اورندیب

 شینوع تشو کی، از افشای نامش خود داری نمود ضمن پِس پِسک ابراز داشت کهکه  نیفسق الد یبنام صوف

ه چور یماریبه ب گریبه عبارهٔ د ایکالن تر است  گرانیشان نسبت بد یکه محموله ها یاشخاص نیدر بجدی 

 .است که خدا کند پهره دارها آنرا مد نظر بگیرند شده پیدامصاب هستند، 

شان و پو یلُنگ نیب ی! ارگ و وزارت خانه ها جلسهٔ فوق العاده و اضطراریتیامن ریگرفتن تداب یبرا همچنان

ه اشتراک کنند نیببازی و مشت و لگد  یکیاز تصادمات فز یریگردد. بخاطر جلوگ یم ریدا یسرلچ ها بزود

سه جل نیفه اش موقوف شده ایپنداشته شده، اما موصوف چون حاال از وظ یهم ضرور یریجان ک یها، بودن آقا

 !(دیدرست آ دیآ ریافتاده است! )د قیبه تعووی آمدن  کاریتا دوباره رو
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