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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١٩
 

 وحشت روزمره در تخار
. ته نشوندروزی نيست که يک و يا چند تن بی دليل کش. وضع امنيتی در واليت تخار حالت انفجاری به خود گرفته است

نقش دولت فاسد مرکزی و واليت تخار در . خصومت ھای فاميلی و قبيله ئی بيشترين قربانيان را تقديم جامعه می کند

دھد و کسی ھم نيست که   کاری انجام می"خپل سره پ"ھر کس . شود ًتأمين امنيت و تطبيق قانون اصال مشاھده نمی

اکثر مردم برای رفع مشکالت خود به دولت . کمترين ارزشی ندارندوالی و قومندان واليت نزد مردم . پرسان کند

  .دانند که داخل شدن در دستگاه بروکراسی دولت مزدور ضياع وقت است مراجعه نمی کنند، زيرا می

  
صورت می گيرد ھر روز قتل ھائی . گزارش ھا حاکيست که بی نظمی و بی سروسامانی در واليت تخار بيداد می کند

قتل ھای رنجيره ئی مردم اين واليت را به حيرت . آن نيستنداز که نيرو ھای امنيتی واليت تخار قادر به جلوگيری 

يکی از ۀ  نمونباالبيشتر اين نوع قتل ھا حاصل انتقام گيری ھای شخصی و فاميلی است که عکس . انداخته است

فاقات ناگواری نه تنھا در تخار بلکه در سرتاسر افغانستان به وقوع می وحشت را در عکس نگاه کنيد که چه ات. آنھاست

شوی مغزی می  و اين شياطين مردم را شست. شياطين ھم در قتل ھا و بی نظمی ھا نقش عمده داردلاخوان ا. پيوندد

  .ساد و بربادی اندحزب اسالمی و  جمعيت  اسالمی منشاء ف.  شخصی تشويق می نمايندینمايند و آنھا را به انتقام گير

  . دھند که مردم عليه اين جنايت کاران اخوانی قيام نکنند، اين شيطان صفتان به قتل و قتال ادامه می تا زمانی

 

 


