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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٧

 

  ھا در ھلمندولسوالیفساد در اردو و سقوط 
رساند که پيشروی اخير طالبان  گزارش ھا می. دستگاه اردوی دولت مستعمراتی کابل پر از فساد و خدعه و دروغ است

تمام ارقام و .  استداشتهتلف واليت ھلمند نه به قابليت طالبان بلکه به فساد پيشگی در اردو ارتباط داده خدر نواحی م

احصائيه ھا طوری ترتيب داده شده که حجم قطعات اردو را بيشتر از آنچه که ھست، نشان بدھند تا بتوانند مقدار زياد 

  .  ًدست آورده و بعدا قسمت زياد آن را در بازار سياه به فروش برساننده بکمک ھا را 

ين اگردد و از شود حيف و ميل می ھر روز مقدار عظيمی از وسايل امنيتی که در دسترس قوای  امنيتی قرار داده می

ر قوای امنيتی در ھلمند  ھزا۴٠در آغاز گفته شد که به تعداد . زنند طريق افراد مسؤول صد ھا ھزار دالر به جيب می

  ھزار ھم نمی١٢ًون نگھدارند، اما بعدا آشکار گرديد که تعداد آنھا به واليت را از تعرض طالبان مصوجود دارد تا اين 

پس مواد .  ھزار نفر ھم وجود ندارد١٢که   ھزار تن عسکر مواد جمع آوری می کنند در حالی۴٠جنراالن برای . رسد

 رسد و پول آن ميان چند فرد معدود تقسيم می رود؟ در بازار ھای سياه ذريعۀ دالل ھای دولتی به فروش می به کجا می

تواند با  نيروی کم و فساد پيشه به مقابلۀ  روی ھمين دليل است دولت  مستعمراتی کابل با اردوی ناتوانش نمی. شود

  .طالبان برخيزد که نتيجه را ھر روز مشاھده می نمائيم

بقيه پول و تجھيزات . شود  نفر ديده می١۵٠ نفری که بايد مجھز و آمادۀ جنگ باشد، صرف در آن ۴٠٠ قطعۀ  يک

رتبه باعث شده  زبانی بين قومندان و افراد پائينعالوه رقابت ھای قومی و ه ب. رود   نفر موھومی به سرقت می٢۵٠

اردوی افغانستان مرکز "به عقيدۀ تجاوز گران ناتو، . گردداست که روابط غيرحسنه بين آمر و مأدون به نفع طالبان تمام 

درين صورت جنگيدن با .  است که رھبری آن مانند جوک پول را می مکندیفساد و جايگاه غرق ساختن پول ھنگفت

 و اين است عقيدۀ تجاوز کاران ناتو که خود زمينه ساز اين حالت بوده". شود طالبان برای آنھا يک امر ثانوی تلقی می

  .حال بنای شکايت را گذاشته اند

  . با اين دولت و اردوی فاسد، تعرض و پيشروی طالبان تعجب نمی آفريند

 

 

 
 


