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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢٧
 

 نيرو ھای امنيتی يک ديگر را می کشند
  

ان نيست، بلکه خود نيرو لجام گسيختگی آنقدر در افغانستان اشغال شده وسعت يافته که حال ضرورت به حمالت طالب

اختالفات دورنی که منشأ نژادی و مذھبی دارد باعث شده است در ميان قوای . ھای امنيتی يک ديگر را پوست می کنند

. البته که اين نوع حوادث تعجب آور نيست. امنيتی کمکش ھای جدی خلق شود و زدوخورد ھای گرم به وقوع بپيوندد

ھر زورگو ھم .  حاکمه وجود دارد و نه سلسلۀ مراتب قانونیۀ مانند افغانستان، نه قودر يک دولت مزدور و مستعمراتی

  .شود که بی نظمی سرتاسر کشور را فرا گيرد اين حالت  انارشيستی سبب می. قانون است و ھم اجراء کنندۀ  قانون

وليس کشته شده و ده ھای  پ۵و خورد درونی ميان نيرو ھای امنيتی در قندھار،  گزارش ھا حاکيست که در يک زد

اين بار اول نيست و بار . اين حادثه از يک مشاجرۀ عادی آغاز شد و سرانجام جان چند تن را گرفت. ديگر زخمی شدند

اختالفات نژادی و مذھبی که توسط اشغالگران و عمال . آخر ھم نخواھد بود که چنين حوادث شرم آور اتفاق می افتد

بی عدالتی در دستگاه کثيف امنيتی . شود، می تواند دليل عمده برای خلق اين نوع کشتار گردد داخلی آنھا دامن زده می

ًاصال آب از سرچشمه خت . ھم علت ديگری در دامن زدن کمکش و لت و کوب و کشتن در داخل اين دستگاه است

اين بھترين طعمه . شود  میفساد  در کل دولت مستعمراتی  کابل گسترش يافته که مشمول نيرو ھای امنيتی ھم. است

برای طالبان است  که با استفاده ازين ھرج و مرج، يک تعداد از افراد نيرو ھای امنيتی را به سوی خود می کشانند و يا 

دولت مستعمراتی کابل  . دھند که از طريق عمال خود در محالت مھم نفوذ نموده و حمالت خود کشانه را انجام می اين

  .ئی شمرده و تصور می کند که مردم ھم  فريب گفتار شان را می خورندچنين حوادث را جز

  . اين دولت بايد از بيخ کنده شود و در عوض يک دولت مردمی در رأس قدرت قرار گيرد

  

  

  

  

  

 

  


