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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اپريل ١٩
  

  افزايش قطاع الطريقی
  

يکی از مصيبت ھای ناشی از اشغال افغانستان و تحميل يک دولت دست نشانده، توسعۀ بی نظمی و افزايش قطاع 

دولت . منيت نمی کنند و جان، مال وناموس خود را در خطر می بينندمردم حين سفر احساس ا. الطريقی است

  .مزدور به ھيج وجه قادر به تأمين امنيت مردم کشور نيست و بايد نابود گردد

ين اواخر مردم از ترس رھزنان کمتر سفر می کنند و اگر احياناً مجبور به مسافرت شوند، کاروان دسته جمعی ادر

 راه ۀچندی قبل سی تن از مردم ھزاره را در نيم. ون باشند گزند دزدان و قطاع الطريقان مصزبه راه می اندازند تا ا

 رھائی آنھا را میۀ ربودند که تا  حال سرنوشت شان معلوم نيست و دولت بی کفايت و مزدوز کابل ھر روز وعد

دلھره شب را صبح در شمال و جنوب، شرق و غرب کشور وحشت حکمفرماست و اتباع کشور در ھراس و . دھد

ی که دزدی و رھزنی شغل حرفه ئاول، دزدان . گروه ھای متعددی در قطاع الطريقی دست دارند. می سازند

سوم، گروه . دوم، طالبان که برای بی اعتبار ساختن دولت مزدور بی امنيتی را خلق می نمايند. ھميشگی شان است

نگ ساالران رقيب به کسی رحم نمی کنند و فضای امنيتی را ھای وابسته به جنگ ساالران که در رقابت با ساير ج

اين . قربانی اصلی مردم ملکی است که از ھر سو در زير فشار قرار دارند. ھم می زننده به خاطر پخش نفوذ شان ب

يک عده مزدوران تابع .   وجود خود را ثابت کندضرورت به مردم تافضای نا امن را  امپرياليسم خلق کرده است 

  .  قدرت تداوم يابدۀمپرياليسم ھم مبلغ تداوم اشغال افغانستان اند تا در نھايت بقای خود مزدوران در اريکا

  . تواند سرآغار پيروزی مردم ما باشد طبقات و اقشار محروم کشور میۀ وحدت و مبارزات مشترک ھم

 

  

  


