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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ١٣
 

 احصائيۀ دروغين اردوی دولت مستعمراتی
  

 اکنون معلوم می. نھان کردمچند روز قبل در مورد فقدان آمادگی اردوی دولت مستعمراتی کابل گزارشی تقديم ھم مي

شود که نه تنھا عدم توانائی بلکه احصائيۀ  نادرست به ارتباط کميت اردو ھم سبب از ھم گسيختگی شده و زمينه را 

مقامات وزرات دفاع به دروغ تعداد عساکر را باال نشان داده تا به اين بھانه پول ھا و مواد . برای چور ميھا ساخته است

  . بيشتر را بدزدند

ًصد اردو اصال وجود نداشته که به اساس آن پول و مصارف حواله شده را به در ۴٠گزارش ھا حاکيست که بيش از 

 بود که ميليون ھا دالر را در جيب زدند بسم هللا محمدی و دوم قسيم فھيم اول ۀدر رأس اين فساد به درج. يغما برده اند

  .ًو امريکائی ھا ھم عمدا چيزی نگفتند

 عالوۀ ناتوانی هاکثر تحليل گران خارجی می گويند که ب. نام داده اند" اردوی تخيلی"گران خارجی اين را   گزارش

تعليم و تربيۀ ناقص، روحيات ضعيف و .کيفيتی، اردوی افغانستان از نگاه کميتی ھم قابليت رزمی عليه طالبان را ندارد

  . کاروائی اردو بازی کرده استی ھمه نقش منفی خود را در طبی انظبا

ج يابد تا اردوی او است که امريکائيان چشمان خود را پت کرده و گذاشته اند که فساد ھر چه بيشتر ر١۴بيش از 

مقامات وزرات دفاع صد ھا ھزار عسکر را به روی کاغذ قلمداد کرده که .  ستاده شوديافغانستان نتواند سر پای خود ا

.  وزير دفاع بود، چنين فساد پيشگی به اوج خود رسيدبسم هللا محمدیکه  ًخصوصا زمانی. ھرگز وجود نداشته است

يک معضلۀ بزرگ برای بوجۀ دولت مستعمراتی کابل خلق کرده که حساب و کتاب و حل وفصل آن به " عساکر تخيلی"

 وزارت داخله ھم غرق در چنين یت نيست، بلکه قوای امنيالبته که فساد تنھا دامنگير اردو.   مستوفی ضرورت دارد۴٠

  . کثافت است

  . اگر اين اردو است و اين دولت، من حال کشور را خراب می بينم

 

 

 
 


