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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ١١
 

 اردوی افغانستان آمادۀ پيکار نيست: دروغ يا راست
می و آمادگی عملياتی عليه مخلفان را طبق يک گزارش پيمان تجاوز کار ناتو، اردوی دولت مستعمراتی کابل توان رز

خواھد  آيا ناتو می.  اردوی دولت مستعمراتی کابل است، چنين ادعائی را نموده استکنندۀچرا ناتو که خود تمويل . ندارد

که تداوم اشغال  به جھان نشان دھد که قوای امنيتی افغانستان ھنوز آمادگی مقابله را عليه مخالفان ندارد و يا اين

  نستان مد نظر ناتو است؟افغا

تعجب درين است امريکا و . مردم ما از ناتوانی اردو و قوای امنيتی دولت مستعمراتی افغانستان سال ھاست که آگاھند

اری کرده، اما تا حال اين اردو آمادگی رزمی ذ سال است که بر اردوی دولت پوشالی کابل سرمايه گ١۴ناتو بيش از 

  .عددی وجود داردداليل مت. پيدا نکرده است

ًخواھند که اردوی افغانستان واقعا ورزيده شوند، زيرا در آن صورت به موجوديت قوای  که امريکا و ناتو نمی  اول اين

که، فساد در اردوی دولت پوشالی افغانستان آنقدر عميق  دوم اين. اشغالگر امريکا و ناتو احتياجی احساس نخواھد شد

که، امريکا و ناتو  سوم اين.  ھا دالر به غارت رفته و مقدار نا چيز آن صرف تربيۀ اردو گرديده استميليارداست که 

که،  چھارم اين.  دست نگر امريکا باشندهًعمدا نمی خواھند که  به اردوی افغانستان اسلحۀ الزم را تحويل دھند تا ھميش

ه عساکر و صاحب منصبان را صدمه زده و آرزوی اشغال کشور توسط قوای امريکا و ناتو، احساسات ملی يک عد

  .دھند جنگيدن برای بيگانه ھا را ندارند، لذا فرار را بر قرار ترجيح می

تواند در ضعف و ناتوانی رزمی اردوی دولت مستعمراتی کابل قابل شامل  توان گفت که مجموع داليل می  پس می

  از وظايف خود فرار کرده که در سال ٢٠١۵غانستان در ساال در گزارش ناتو آماده است که يک سوم اردوی اف. گردد

  .  بدتر خواھد شد٢٠١۶

داشتن يک . شود گذری در آن ديده نمیخودز بوده و اده شکننهبايد ياد آور شد که روحيۀ اردوی يک دولت پوشالی ھميش

 .اردوی با شھامت مستلزم کشور مستقل و آزاد است

  

  

 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 
 


