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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٠٢
 

 اضطراب در دستگاه امنيتی ارزگان
 پوليس آن به يک در ھيچ واليتی نيست که. دستگاه امنيتی دولت مستعمراتی در مجموع درحال از ھم پاشيدن است

اين ھم يکی از داليلی است که طالبان از ضعف پوليس و . که با خود در نزاع نباشد نحوی در فساد داخل نبوده و يا اين

دستگاه پوليس قبل از ھمه به گروه ھای . نيرو ھای امنيتی استفاده نموده و از داخل ضربات خود را وارد می نمايند

  . تا به کشور شانی و زبانی خويش وفادارند مقو

موران پوليس در ارزگان وظايف خود را ترک نموده و به يک نوع اعتصاب دست أشنيده شد که بيش از ھفتاد تن از م

افغانستان است که در آنجا طالبان مانند واليت دانيم که ارزگان از نگاه امنيتی يکی از واليات خطرناک  ھمه می. زده اند

محمد "ًظاھرا دليل اعتراض پوليس ھا اختالفات شان با فردی به نام . ھلمند بيشترين فعاليت خود را متمرکز ساخته اند

 اما تعصبات و ساخت و بافت علل عمده در اعتراض پوليس ھا شمرده می. يکی از ولسوالی ھا بودۀ  قومندان امني"نبی

  . شود

در حالتی .  تن پوليس گرديد٧٠ًتشنج قومندان و پوليس ھا از مشاجرۀ لفظی آغاز شد که بعدا منجر به اعتصاب بيش از 

تواند بزرگترين صدمه بر روحيات پوليس   می ایان اند، چنين يک حادثهبکه نيرو ھای  امنيتی مصروف جدال با طال

ماه گذشته، پوليس . ارزگان از اشتباھات خود نمی آموزد تگاه پوليسدس .وارد آورد و طالبان را بيشتر جرأت ببخشد

  .  تن  کشته داد که آن حادثه زادۀ اختالفات درونی و رخنۀ طالبان بود٢٠ارزگان از داخل مورد حمله قرار گرفت و 

 شک یس ھمچو دولتکه دولت افغانستان فاسد ترين در جھان معرفی شده است، نبايد در مورد فساد در دستگاه پولي وقتی

  .  نمود

 

 

 
 


