
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اپريل ١١
  

  نارامی در اردوی دولت مستعمراتی
 

تواند يک زنگ خطر برای دولت مستعمراتی کابل  اين می. نارامی و شکايت حاال به اردو ھم سرايت کرده است

ين سکتور توجه نشود، به ااگر در خصوص اردو و نارامی ھا در.  ديگر مواجه استباشد که با ھزار ھا مشکل

  .مخالفان بھترين وسيله برای نفوذ و تخريب داده خواھد شد

. افراد در اردو از فقدان غذا، معاش کم  تعصبات قومی و زبانی، بی انضباطی  و فشار آمران شکايت دارند

ست و پيلوتان و ساير کارکنان قوای ھوائی چندين مراتبه به رئيس دولت خصوصاً در قوای ھوائی شکايات زياد ا

پيلوتان شاکی ھستند که معاش کم . دست نياروده انده پوشالی در گذشته و حال شکايت نموده ، اما کدام نتيجۀ مثبت ب

  . دانند میيوس کنندۀ  قرار داده که ادامۀ آن را تحمل ناپذير أو فقدان غذای کافی آنھا را در شرايط م

خانه .  سال  خدمت کرده اند، الکن ھنوز قادر نشده اند که سرپناھی داشته باشند٣٠پيلوت ھا بيش از از يک عده 

غذای آنھا . استال برده ؤشان را طور شايسته زير س" وظايف"بدوشی  معنويات آنھا را خراب ساخته و انجام 

 صرف به يک توته نان خشک، کچالوی سرد و باسی و گوشت سوخته که فاقد غذايت و ويتامين است، خالصه می

دانيم کدام افراد  بيليون ھا دالر ملت را دزدی کرده و در خارج انتقال داده اند،  پيلوت ھا می گويند که ما می. شود

" خدمت"اگر شريط زندگی ما بھتر نشود، ما قادر به ادامۀ . ه استکه به حال بد ما کمترين توجه نشد در حالی

  . نخواھيم بود

تا . برد برادران و خواھران ما  در اردو بايد بدانند که اين اردو در خدمت اجنبی است و از باداران بيگانه فرمان می

ن باشد، اردو از حمايت مردمی که حالت مستعمراتی افغانستان ادامه يابد و افغانستان در اشغال بيگانگا زمانی

شود که خود را از بد نامی تاريخی نجات دھند و به سوی مردم  به افراد اردو پيشنھاد می. برخوردار نخواھد شود

 . خويش بر گردند

  

 

 


