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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٣

  

   عسکر در يک ھفته١٠٠: دولت پوشالیتلفات اردوی 
  

د را در مقابله با مخالفين مسلح از  عسکر خو١٠٠گزارشھا حاکی است که اردوی دولت پوشالی افغانستان ھر ھفته 

که در چند ماه اخير، تعرضات طالبان در سراسر افغانستان شدت يافته و ھر دو جانب  باالخص اين. دھد دست می

 واليات افغانستان به استثنای واليات پنجشير و باميان ۀ در حال حاضر در ھم.ادعای تلفات را بر جانب مقابل می نمايند

  .و گروه طالبان ادامه دارددولت پوشالی ان افغان جنگ بين نظامي

زمان تجاوز امپرياليسم امريکا و پيمان تجاوز کار ناتو به افغانستان، قوای متجاوز صد ھا ھزار عسکر  را برای   از

ھر . استاما نتيجه درخشان نبوده . مقاصد استعماری خود تحت تربيه گرفته تا جنگ نيابتی را در افغانستان پيش ببرند

. که به مخالفان می پيوندند ماه صد ھا نفر نسبت تعصبات قومی و نژادی وظيفه را ترک گفته  يا فرار می کنند و يا اين

 تن خود را از دست می ١٠٠حد اقل دولت پوشالی ھمچنان نبود تاکتيک و ستراتژی درست نظامی، ھر ھفته اردوی 

استعمار می خواھد برادر کشی را . دھد ور فقير و ناتوان نشان میدھد که اين يک رقم درشت تلفات را در يک  کش

استعمار از يکسو اردو را برای جنگ عليه طالبان می . بيشتر دامن بزند و اصل دشمنی را بر جامعۀ ما حاکم بسازد

افراد .  گذارد میءی را به مرحلۀ اجرائفرستند، از جانب ديگر مخفيانه با تحريک طالبان داخل تماس شده و زدوبند ھا

  .عادی اردو بيخبر از خيانت ھای پشت پرده، خود را قربانی می دھند

و  کشور حاکم بر نوشت مردم ما اند، افغانستان روزھای سياه درکه انسان ھای بی وجدان، بيرحم  و خاين  تا زمانی

  . بدتری را تجربه خواھد کرد

  

    

  

 

  


