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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ١۵
 

 کر به طالبان پيوستنداعستن از ۶۵: دولت مستعمراتی بشرمد
  

در .  تن از عساکر دولت پوشالی افغانستان در واليت ھلمند به طالبان پيوسته اند۶۵گزارش ھای حاکيست که به تعداد 

شوند، رو گشتاندن  رود و ده ھا تن کشته و زخمی می که امنيت در سراسر افغانستان رو به وخامت می روز ھائی

شود که نيرو ھای  ين جاست که چه سبب میاال درؤس. عساکر از دولت نشانه ای از بی کفايتی مقامات امنيتی است

  .به يقين که داليلی وجود دارد. مخالفان می پيوندندامنيتی گاه گاھی از دولت مستعمراتی فرار می نمايند و به 

 تن عسکر در ناحيۀ سنگين از ۶۵به خبرنگاران گفت که " سرافگندگی" والی واليت ھلمند با کمال زا خان رحيمیرمي

 زدطبق ادعای طالبان،  ده ھا تن از عساکر دولت مستعمراتی در جريان . وظيفه فرار نموده و به جانب طالبان رفته اند

 مبصرين خود دولت را در ھمچو حوادث مسؤول می. و خورد در ناحيۀ سنگين و ولسوالی نھر سراج به قتل رسيده اند

شود که  عساکر جوقه جوقه به  شود که بد رفتاری آمران با عساکر، تعصب، گرسنگی و فقر  باعث می گفته می. دانند

اين حالت بد ترين نوع نگھداری عساکر و نيرو ھای امنيتی . دست آورنده سوی طالبان بروند تا حد اقل لقمه نانی ب

دولت بايد عساکر . کند داند که دشمن در کمين است و ھر لحظه از خالی نظام استفاده می دولت مستعمراتی می. است

لت عساکر خود را عمداً عکس، دوه ب. خود را حد اقل خوش نگھدارد تا آنھا انگيزه ای برای مقابله با طالبان داشته باشند

خواھی نخواھی . فتاری  و گرسنگی بد ترين نوع نگھداشت عساکر استتعصب، بدر. در دامن مخالفان می اندازد

اکثر واليان متعصب و سکتاريست اند و . رسند، به مخالفان پناه می برند عساکری که از فشار و ظلم آمر به جان می

ن يک حالت، ناممکن است که عساکر بتوانند با روحيۀ عالی به نفع دولت در چني. تعصب را بيشتر دامن می زنند

  . مستعمراتی بجنگند

اھده شاز بی کفايتی ھای دولت مستعمراتی، يکی ھم نبود  نگھداری سالم از عساکر خود است که نتيجه را به چشم سر م

 . می کنيم

 
 

   


