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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٣٠
 

 خرابی وضع امنيتی ھرات
  و يا ايندزدان در روز روشن دزدی می کنند و نيرو ھای امنيتی فقط نظاره می کنند. امنيت ھرات رو به  خرابی است

ی شريک اند و مردم را شب و روز ه ئمردم ھرات می گويند که جنگ ساالران محلی با دزدان حرف. که شريک جرم اند

ھرات زمانی يکی از واليات امن افغانستان بود، الکن امروز وضع امنيتی اش روز . اذيت می نمايند و باج می خواھند

خارجی ھا ھم در خرابی وضع ھرات به نفع خود . ن دخيل استشود و دست ھای مرموزی در آ به روز بدتر می

دولت مستعمراتی و والی دست نشانده کمترين کاری . فعاليت دارند و عمال خود را در انجام بی امنيتی تشويق می نمايند

  .برای آسايش مردم انجام داده نمی توانند

دزدی، راه گيری و چور ھمه جا را . ستگزارش ھا حاکيست که وضع امنيتی شھر ھرات در حال خراب شدن ا

شوند و ھر  ًدزدان مربوط به جنگ ساالران به عمده فروشی ھا خصوصا جواھر فروشی ھا داخل می. فراگرفته است

دزدان ھمچنان مردم را از موتر ھای شان پائين کشيده و موتر شان . چيزی را که دل شان خواست، به سرقت می برند

تاجران ملی مجبور شده اند که بيشتر به وعده ھای .  و آن را در جای ديگری به فروش می رسانندمصادره نمودهرا 

در حقيقت، مردم . ًدروغين دولت باور نکرده و اجبارا محافظان شخصی را برای امنيت مال و جان خود استخدام نمايند

  . ار روی اجبار خود قانون را در دست می گيرند

ھرات و ديگر جنگ ساالرانی اند سابق ين دزدان مربوط به اسماعيل خان والی  اه يک عده ازمردم ھرات می گويند ک

که در کابل و ساير  طوری. که ار قدرت سياسی کنار زده شده اند و اکنون در حال انتقام گيری از  دولت مرکزی اند

ًدی صورت بگيرد و بعدا حق خود را از که می گذارند دز شود، پوليس ھم با دزدان شريک اند و يا اين  ديده میھاشھر

که زن و  اينيا گيرند و بمردم ار رفتن به بازار خوف دارند که مبادا مورد حملۀ دزدان قرار . دزدان مطالبه می نمايند

که در مسند عدالت نشسته اند، خود می دزدند و يا  کسانی. ثير و ارزش نداردأدادخواھی کمترين ت. طفل شان ربوده شود

  .ق به دزدی می نمايندتشوي

با اين دولت فاسد چطور ممکن است که امنيت سرتا سری را .  اين است وضع کلی ھرات که زمانی محل آرامی بود

  تأمين نمود؟

 

 


