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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١٧
 

 عقب نشينی ھای پی در پی نيروھای امنيتی دولت مستعمراتی
 طالبان ندارند، بلکه حتا از جنگ دست کشيده و تمام نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل نه تنھا توان مقابله را با

دولت مزدور کابل ھر روز ادعا می کند که طالبان را از مواضع شان . تجھيزات خود را ھم تسليم مخالفان می نمايند

که دست ھای مرموزی در کار است . ًعقب زده و تلفات زيادی به آنھا وارد کرده اند، اما واقعيت کامال چيزی ديگريست

ھر روزی که می . دارد دارد و آنھا را از نبرد عليه طالبان باز می می مورال قوای دولت مستعمراتی را ضعيف نگه

  .شود گذرد، به ساحات تحت تصرف طالبان افزوده می

حمالت طالبان را در واليت اورزگان عقب زده و " شجاعانه"دولت مستعمراتی کابل اعالم کرد که نيرو ھای امنيتی 

الکن خبر گزاری ھای مستقل ادعای دولت کابل را رد نموده و . حات متصرفه را از دست آنھا خارج ساخته استسا

اين . گزارش داده اند که نه تنھا قوای دولتی مقاومت نکرده اند، بلکه جوقه جوقه با اسلحۀ خود تسليم طالبان شده اند

قوای دولت مستعمراتی در اورزگان مقدار عظيم تجھيزات نظامی را در اختيار . حادثه در ھلمند ھم اتفاق افتاده است

 مرمی بم افگن، ٢٠٠٩، ١۶ صد ھزار مرمی کليشينکوف و ام ٣ ميل تفنگ، ٢٣٠: طور مثاله ب. طالبان گذاشته است

  . عراده جيب نظامی۶ی و  پايه مخابره، ده ھا عراده موتر ھمو٢٠ مرمی راکت، ٢١٠٠

روحيۀ عساکر و .  خبر گزاری ھا ھمچنان می نويسند که صد ھا عسکر ھم خود را ار ترس جان تسليم طالبان کرده اند

صاحب منصبان دولت مستعمراتی بسيار ضعيف است و با اندکترين فشار از جانب طالبان اسلحۀ خود را به زمين می 

اين دولت فاسد و ضد مردمی است و .  نمايندءبر دولت اعتماد ندارند تا جان خود را فدايک عده عساکر گفته اند . گذارند

در داخل اردوی دولت مستعمراتی دست ھائی در کار است که مانع رزم آرائی نيرو ھای امنيتی . ارزش دفاع را ندارد

  .شايد اين خواست آمران باال باشد. می شوند

  . من حال کشور را خراب می بينم" وحشت ملی"با اين دولت و با حکومت 

   

 

 

 
 


