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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٢٠
 

 چرا پوليس، پوليس را می کشد؟
  

در .  به قتل رسيدند تن پوليس دولت مستعمراتی کابل در واليت  ارزگان از جانب دوستان ھم کيش خود ٩دو روز قبل 

اين بار اول نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که . وسيلۀ  ھمکاران کشته شدنده  پوليس در قندھار ب۴سه روز گذشته، 

ين نًحتما دليل و يا داليلی وجود دارد که چ. دھند  داخل مورد حمله قرار می گيرند و تلفات میزنيرو ھای امنيتی ا

  .ليس دولت مستعمراتی اتفاق می افتد در دستگاه پویحوادث دلخراش

عمل ضد بشری در يک نظام فاسد ھر گونه . دولت پوشالی و مزدور افغانستان در مجموع فاسد و ضد مردمی است

يکی از داليل حوادث ناگوار . نباشد نيست که در آن تعصب و تبعيض ی دستگاه دولت مستعمراتيچھي. صورت می گيرد

روابط آمر و مادون بر ھمين . در قوای فاسد امنيتی ھم شيوع و تشويق تعصبات قومی، مذھبی، سمتی و لسانی است

دليل دوم، رابطۀ اربابی و بردگی بين عده ای از افراد در اردو و قوای . اساس گذاشته شده و بيشرمانه گسترش می يابد

ی به حمايت و عليه  اشغالگران ھ شفاۀمنازع .گران است که تصادمات خشنی را باعث گرديده استامنيتی با اشغال

که، طالبان در صفوف اردو و نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی  سوم اين. گردد خارجی منجر به کشت و خون می

 تن در قندھار مشاھده می ۴  ارزگان و  تن پوليس در٩چنانچه در حادثۀ قتل . گاھی فاجعه می آفرينندو گاھرخنه نموده  

شود که اين حمالت از قبل  معلوم می. نمائيم که قاتالن بعد از قتل ھمکاران از صحنه فرار کرده و به طالبان پيوستند

  .  مرتکبين برايش آمادگی داشتندو طرح ريزی شده  

  . دولت فاسد تحميلی بر افغانستان است نتيجۀ اشغال کشور و موجوديت يک یبه ھر حال، وقوع چنين حوادث دلخراش

  

  

 

 

 

 
 


