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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠٣
 

 !غفلت نيرو ھای امنيتی ادامه دارد
. قوای پوليس و نيرو ھای  دولت مستعمراتی کابل از شکست ھای پی در پی و غفلت ھای گذذشتۀ خود نياموخته اند

قومندان . شود، آن را غلفت نيرو ھای امنيتی و پوليس قلمداد می نمايند ی متوجه طالبان میدر ھر جا که موفقيت

پوليس ھلمند اعالم داشت که به اثر سھل انگاری پوليس واليت ھلمند، بعضی مناطق مھم در دست طالبان افتاده 

 .لتی آن را پنھان می کننداين غفلت نيست، بلکه ھمکاری  قوای امنيتی با مخالفان  است که مقامات دو. است

مقامات امنيتی دولت مستعمراتی کابل از حادثۀ جانسوز قندوز پند نگرفته و ھنوز ھم به گفتۀ خود شان در وظيفۀ 

طالبان با استفاده از ضعف شخصيت . خود که ھمان حفظ امنيت و مال و جان اتباع کشور است، اھمال می نمايند

 رکانه در ميان آنھا نفوذ نموده و طبق دلخواه مناطق مورد نظر را  متصرف میيک تعداد از نيرو ھای امنيتی، زي

  .شوند و سايۀ شوم خود را بر مناطق متصرفه پھن می نمايند

در مناطق گرشک، ناد علی، مارجه و ساير  در چند روز اخير، در اثر تصادم بين طالبان و قوای دولت مستعمراتی 

دانم که غلفت در کجا اتفاق  نمی. ين مناطق را متصرف شونداجا ھای ديگر، طالبان قادر شده اند که يک قسمت از

 شود و ديگری شکست می ھر دو طرف در جنگ اند، يکی موفق می. کند افتاده که قومندان ھلمند از آن صحبت می

ت أزند، بلکه موضوع اصلی که جر ت مطرح نيست که قومندان ھلمند از آن حرف میاينجا موضوع غفل. خورد

اظھارش را ندارند، ھمانا ھمکاری عده ای از افراد در نيرو ھای امنيتی با طالبان و ساير مخالفان دولت مستعمراتی 

ر ميان نيرو ھای فقر، تعصب، بی پولی و فقدان ميھن دوستی د: ين خصوص وجود دارداداليل متعددی در. است

طالبان ازين ضعف نيرو ھای امنيتی دولت مزدور کابل آگاه اند و با صرف پول و انگيزۀ . امنيتی دولت مستعمراتی

  .   فکری، قسمتی از پوليس و عساکر را به سوی خود می کشانند

 نگردد، ھرگز نمیکه يک نظام مستقل ملی و مردمی در کشور مستقر نشود و حاکميت ملی کشور اعاده  تا زمانی

  . توان يک نيروی منظم و وفادار را روی صحنه آورد

 

  

  

  


