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 "دفاعی مستقل"تشکيل نيروی :  ديگر امريکاۀتوطئ
رياليسم امريکا در خالل مدت اشغال، امپ.  افغانستان و اشغال کشور عزير ما می گذردر سال از تجاوز امريکا ب١۵

استعمار به ھيچ فردی اعتماد دايمی نمی کند، اما به ھر . ھزار ھا تن را آزموده و از غربال استخباراتی گذشتانده است

 سال اشغال متداوم افغانستان، امريکا به ١۵بعد از . يک از عمال خود می گويد که از اعتماد خاصش برخوردار است

رسيده است که در پيلوی اردوی دولت مستعمراتی، يک نيرو اختصاصی را به وجود آورد که صد در صد در اين نتيجه 

شوی مغزی شود که به جز فرمان از باداران امريکائی از کسی  و خدمت امر و نھی امريکا باشد و سر تا قدم شست

  . ديگری ھدايت نگيرد

مقامات مسؤول ناتو تحت فرمان امريکا تصميم گرفته اند ا و يک گزارش اخبار واشنگتن پوست حاکی است که امريک

که يک نيروی دفاعی مستقل جدا از وزارت دفاع دولت مستعمراتی را به وجود آورده  و تحت رھبری و ھدايت خود 

ستخدام خود اردوی وزارت دفاع دولت مستعمراتی را در ا" آزمودۀ"ين است که يک عده از افراد اتالش در. قرار دھند

  .گرفته  و مستقالنه  به آموزش آنھا بپردازند

امريکا . د بودن قوای جديد التشکيل از چوکات وزارت دفاع جدا شده و فقط و فقط به آمران امريکائی جوابگوی خواھ

الفان که به مخ درک کرده است  که ھزار ھا تن از عساکر وزارت دفاع دولت مستعمراتی يا ترک وظيفه کرده و يا اين

 اين افسار نيروی جديد و دادن آموزش ھای الزم نظامی و فکری، ۀلذا، امريکا در صدد است که با تربي. پيوسته اند

 و تشکيل مستقل خواھد هجد، بوءاين قوا. قوای جديد را در دست گرفته و وفاداری شان را صرف به خود اختصاص دھد

ھای  تالش دارند آمادگی" که ندًظاھرا امريکا و ناتو اعالم کرد. داشت فرماندھی اش در دست امريکائيان خواھد بود

". ی در افغانستان خواھد بودئ اين  يک نيروی دفاعی مستقل و حرفه...رزمی نيروھای امنيتی افغانستان را افزايش دھند

 .  خاص ھوائی خواھد داشتی حتا از خود نيروءاين قوا

  . تداوم اشغال و بی اعتمادی بر کل اردوی ساخت خودش: نداين تصميم امريکا دو معنی را افاده می ک

  

 

 

 
 


