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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٢

  گذرد؟ در افغانستان چه می

٢۵١  

  

  ت باقی مانده اند ميليارد دالر، کماکان بی کفاي۶٢نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با ھزينۀ نزديک به 

 ميليارد ۶٢درنده ھای اشغالگر به سردمداری امپرياليسم امريکا از زمان تجاوز و يلغار به کشور ما تاکنون نزديک به 

به گزارش بازرس ويژۀ امريکا برای . دالر تنھا برای بخش نظامی و امنيتی دولت پوشالی به مصرف رسانده اند

 ميليارد دالر به پوليس ١۶و ) ملی( ميليارد دالر آن به اردوی ٣٢ ميليارد دالر؛ ۴٨ از جملۀ) سيگار(بازسازی افغانستان 

  . در امور مراقبت، نگھداری، تجھيزات، حمل و نقل، آموزش و وغيره بخش ھا پرداخت گرديده است) ملی(

 ميليارد دالر صرف ١٠۴امپرياليسم امريکا برای سر پا نگھداشتن دولت پوشالی کابل، از زمان تجاوز تاکنون بيش از 

  . عالوه بر آن ساير متحدين امپرياليسم امريکا در اشغال افغانستان نيز ميليارد ھا دالر ھزينه نموده اند. کرده است

نصيب بيشتر » جنگ عليه القاعده و تروريزم«تحميلی سيزده سالۀ امپرياليسم امريکا تحت نام » جنگ«نتيجه ای که از 

د ديده و زحمتکش ما گرديده، جز قتل، کشتار، ويرانی، بربادی، فساد، دزدی، خيانت،  درصد توده ھای در٩۵از 

 درصد از کسانی که به نحوی از انحناء يار و ۵غارت، بيکاری، فقر و بدبختی چيزی ديگری نبوده است، اما کمتر از 

  .ثروت ھای ھنگفت دست يافته اندياور اشغالگران در تجاوز شان به افغانستان می باشند به زندگی ھای افسانه يی و 

 ھزار نفر می رسد با ۴٠٠دولت پوشالی که تعداد شان به مرز )  اردو، پوليس و امنيت(نيرو ھای نظامی و امنيتی 

وجود اين که بيشترين پول را اشغالگران بر روی آنھا به مصرف رسانده، يکی از فاسد ترين و نا کارآمد ترين نيروھای 

د و دليل آن را بايد در رھبری فرسوده و بی مايۀ اين نيرو ھا و مزدور منشی آنھا ديد، نرو اب میامنيتی جھان به حس

رسيده اند، مشتی دزد، بی سواد، بی مسلک و بی تجربه می ) جنرالی(که به درجه ھای تقلبی  چراکه اکثريت کسانی

  . باشند

 دولت پوشالی کار می) اردو، پوليس و امنيت(کسانيکه در سطوح پائينی و منيحث عسکر در بخش نيرو ھای امنيتی 

اجراء نمايند و ھيچ انگيزۀ » وظيفه«ی اند که از سر ناچاری و مجبوری وادار گرديده تا ئکنند، فقط معاش بگير ھا

و اکثريت آنھا به اين باوراند که دولت پوشالی کابل يک وطندوستی و استقالل خواھی در وجود آنھا ديده نمی شوند 

به ھمين دليل است که طالبان مزدور و فاشيست که در مدرسه ھای دينی ادارۀ . دولت دست نشانده و مزدور است

را آموزش می بينند،  قادر اند که با کمترين نيرو، زيادترين » بھشت«استخبارات پاکستان درس راه ھای رفتن به 

  .  ی نظاميان دولت پوشالی را شکست بدھندنيرو
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) داعش(که واحد ھای مدافع مردم در منطقۀ کوبانی سوريه در برابر درنده ھای دولت اسالمی عراق و شام  با وجودی

به مراتب کمتر و از لحاظ تجھيزات و تسليحات در موقعيت خراب قرار دارند، اما تعھد به دفاع از استقالل و شرف 

 به قھرمانان جبھۀ خلق مبدل کرده و امروز داعشيان درنده و جنايتکار با ھزاران جنگجوی بنياد گرايش شان آنھا را

  .قادر به مقابله با چند صد مبارز سر به کف اين منطقه نمی باشند

رده دولت پوشالی در برابر مشتی مزدور، جنايتکار و فاشيست طالبی مقاومت کۀ امروز اگر نيرو ھای اجير و بی انگيز

نمی توانند و در جبھه ھا فرار را بر قرار ترجيح ميدھند، يگانه دليل آن را بايد در نبود انگيزۀ دفاع از شرف، ناموس و 

  . استقالل کشور شان دانست

 نيرو ھای اجير و مزد بگير دولت پوشالی کابل که خود شان به اين دولت وابسته و مزدور باور ندارند و به خوبی می

کنند   آنھا آستان بوسان اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم امريکا می باشند، فقط روز شماری میۀمدانند که ھ

به ھمين دليل است که در تمامی . که چه وقت معاش شان را دريافت و برای فاميل ھای شان قوت اليموت مھيا نمايند

عليه طالبان فاشيست و مزدور » نگج«زرگری ضد طالب شکست خورده و از روحيۀ پائين » جنگ«جبھات 

  .برخوردار اند

  


