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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ فبروری ٢٣
 

 نيرو ھای امنيتی در ھلمند) شکست(عقب نشينی 
 به نفع طالبان عقب نشينی نموده گزارش ھا حاکيست که قوای دولت مستعمراتی کابل از بعضی مناطق حساس در ھلمند

نيرو ھای  " شجاعانۀ"مقامات امنيتی دولت مستعمراتی ھر روز از عملکرد . شود که در حقيقت يک شکست شمرده می

حالت ذلت بار نيرو ھای . امنيتی الف می زنند، اما معلوم نيست که اين افتضاح را چگونه توضيح و تفسير می نمايند

 .تر جرأت می بخشد و آنھا را در يورش ھای ضد انسانی شان ياری می دھدامنيتی به طالبان بيش

نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل از دو منطقه يعنی نوزاد و موسی قلعه عقب نشينی نموده و ھر دو محل را در 

است تا خود را " تاکتيکیعقب نشينی "مقامات امنيتی دولت مزدور کابل می گويند که اين يک . اختيار طالبان گذاشته اند

ھر "دارند  که برای رفع شرمندگی خود، مقامات امنيتی اظھار می خجالت آور اين. برای نبرد ھای آينده عيار بسازند

ژيک افغانستان در يواليت ھلمند يکی از مناطق سترات".  زمانی که اراده کنند توان رفتن به اين دو ولسوالی را دارند

اين واليت ھمچنان مرکز فعاليت ھای طالبان و  تجارت مواد مخدره است که قسمت . رود جنگ ھای کنونی به شمار می

نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل يک موفقيت ) شکست(عقب نشينی . اعظم مصارف طالبان را تکافو می نمايد

ط اين دو ولسوالی، طالبان به تمام ولسوالی ھای جنوب واليت ھلمند مسلط با سقو. بزرگ برای طالبان تلقی می گردد

ًکه واقعا زور  نيرو ھای دولت  عمدی است، يا اين) شکست" (عقب نشينی"ال می کنند که آيا اين ؤمردم س. خواھند شد

 استدر ھر دو صورت، اين يک تحفه ای است که به طالبان تقديم گرديده . پوشالی کابل نرسيده است

 دولتی توان ی شدن تعداد زياد مردم ملکی اين مناطق رھا گرديد؟ اگر نيروهمناطق قھر اند که چرا بعد از کشتمردم اين 

 جنگ و دفاع را ندارند، چرا مردم را به کشتن می دھند؟

ال ؤب به اين سشود که حافظ جان و مال مردم باشند؟ جوا   در دستگاه دولت مستعمراتی کابل پيدا میانسانیآيا کدام 

 . منفی است

 

 

 
 


