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   کبل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠٨
 

 "حامد کرزی"ميراث دروغين حکومت فاسد 
  

 را  در ھم "طالبان"واند نيروی شود که چرا قوای امنيتی دولت مستعمراتی نمی ت در حلقه ھای سياسی در کابل گفته می

 بيش "کرزی"طبق گزارشات مختلف، دولت مستعمراتی کابل در زمان . شکند و يا آنھا را حد اقل در بن بست قرار دھد

 حال معلوم می.  آن را به ارث برده است"  عبدهللا-غنی " ھزار عسکر داشت که دولت حکومت وحشت ملی ٣۵٠از 

 . و شرکاء بدزدند"کرزی" نادرست و اغراق آميز بود تا پول ھای حواله شده را  اين احصائيه ھاۀشود که ھم

ال ؤناتوانی نيرو ھای دولت مستعمراتی در قندوز در مقابله با طالبان ضعف کميتی و کيفيتی قوای دولتی را مورد س

 ھزار عسکر و صاحب ٣۵٠ الف زده است که بيش از هاز شش سال بدينسو، دولت مزدور کابل ھميش. قرار داده است

الکن اولين برخورد .  کشور را به آسانی تأمين نمايندسرحداتتوانند امنيت داخلی و  منصب مسلکی تربيه نموده که می

 "کرزی" در قندوز نشان داد که مقامات دولتی از زمان "طالب"جدی بين نيرو ھای دولت مستعمراتی کابل و مزدوران 

  . لتی فقط دروغ گفته اندتا حال در مورد چگونگی قوای دو

عساکر و نيرو ھای امنيتی . ھای دولتی را به نمايش گذاشتقندوز بزدلی و نابسامانی نيروگريز نامردانۀ قوای دولتی در 

 برای اين.  و شورای نظار قلمداد شده بودند"کرزی"وزارت داخله به آن تعداد نيستند که از جانب حکومت ميھن فروش 

ھای اردو و قوای ۀ نيرواحصائيو ًکه مقدار عظيم پول ھای کمکی کشور ھای متجاوز خصوصا امريکا را بدزدند، ارقام 

ًدست آورده و بعدا مقدار عظيم آن را به خود ه ًامنيتی وزارت داخله را  عمدا باال برده تا به ھمان اندازه پول و اکماالت ب

  . اختصاص بدھند

ين اازرا  ميليون ھا دالر وزارت دفاع و وزرات داخله "قسيم فھيم" و "محمدی" مانند شظارکرزی و شرکای شورای ن"

رسد   ھزار ھم نمی١۵٠دھد که تعداد عساکر به  آخرين بازرسی از تعداد نيرو ھای اردو نشان می. بابت به يغما بردند

کر در ذخيره خانه ھای شمالی در دست دزدان اکماالت عسا.  نه لباس دارند و نه بوت و کاله،که اکثر آنھا گرسنه بوده 

اين ھمه دزدی ھا زير نظر و به ھدايت حامد کرزی و برادران صورت گرفته که . شورای نظار و جمعيت قرار دارد

 . ت محاسبه را با آنھا نکرده استأکسی تا حال جر

 ھم ازين وضع ناھنجار نيرو ھای  "بطال"مزدوران .  رفت"طالبان"توان به جنگ  با اين ھمه نابسامانی ھا، چطور می

  . سوی خود می کشاننده گاھند و با استفاده از فرصت عساکر ناراضی را بآدولت مستعمراتی 

  

 

 


