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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اگست ٢١

  

 فرار عساکر دولت مستعمراتی از جبھۀ جنگ
 خوبی برآمده  و قادرند که زند که نيرو ھای امنيتی اش از  عھدۀ طالبان به  الف میهدولت مستعمراتی کابل ھميش

 اما با ھر الف زدن، نيرو ھای دولت مستعمراتی خود با شکست مواجه می. دشمنان کشور را به شکست مواجه سازند

  . که جبھۀ جنگ را به سالمت به نفع طالبان رھا کرده و فرار می نمايند شوند و يا اين

زاد واليت ھلمند در مقابل پيشروی طالبان دست از مقاومت طبق گزارش ھا، نيرو ھای  دولت مستعمراتی در ناحيۀ نو

مردم با اين فريب و ادعای دولت . دولت مستعمراتی اين حالت را عقب نشينی تکتيکی ناميد. کشيده و فرار نمودند

 عنوان نموده" عقب نشينی تکتيکی"مستعمراتی عادت کرده که  که بار ھا شکست و يا تسليم شدن  نيرو ھای خود را 

ژيک يتراتساير نقاط واليت سمنطقۀ نوزاد تا حال چندين بار دست به دست گشته و يک ناحيۀ مھم برای کنترول  . اند

راتی زادۀ روحيۀ ضعيف اکثر مبصران معتقد اند که عقب نشينی نيرو ھای دولت مستعم.  ھلمند شناخته شده است

  .اردو است که اشتياق به جنگ را عليه طالبان از آنھا گرفته استض در داخل يععساکر و تب

ًصاحب منصبان اردو که اکثرا به تنظيم ھای جھادی و جنگ ساالران وابسته اند، روش تبعيضی را در مقابل عساکر 

ن ھمچنا. غير از قوم خويش در پيش گرفته و اين خود يکی از علل بی عالقگی عساکر در جنگ عليه طالبان است

روش ھای  ضد انسانی مشاوران قدرت ھای تجاوز گر خارجی، باعث شده است که مخالفان دولت در اردو نفوذ کرده 

  . دارند و عساکر ناراضی را از جنگ به نفع دولت مستعمراتی باز می

 قوی ميھندوستی اول کشور بايد آزاد شود و دوم اردو با روحيۀ. توان عليه طالبان جنگيد با چنين بی سر و سامانی نمی

  . توان با قوت بيشتر و روحيۀ قوی تر به جنگ دشمنان وطن رفت آن وقت می. از نو تھداب گذاری شود

 

 

 

 
  


