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 ٢٠١۶ اکتوبر ٠٩
 

 اردوئی که وجود ندارد
. لی نيستين معضله خاافته است، اردوی دولت مستعمراتی ھم ازرکه فساد گسترده دفاتر دولتی را فرا گ ھمانطوری

 عساکر ۀطر تربيابه خ. که کاری  انجام شده باشد ميليون ھا دالر در جيب قرار دادی ھای وزارت دفاع افتاده بدون اين

 یيک عده به اين عقيده اند که کمک ھا. ًکه اصال عساکر لست شده وجود خارجی ندارند شود، در حالی پول تقاضا می

شود و در جيب   نخواھد داشت زيرا قسمت اعظم اين کمک ھا بازھم ناپديد میثيری در امنيت افغانستانأاخير جھانی ت

  .ھای افراد استفاده جو می افتد

ھزاران عساکر تخيلی لست داده شده تا به خاطر آن "ادارۀ تفتيش عمومی امريکا در آخرين گزارش خود نوشته است که 

 اين نوع تقلبات و اختالس ھا به اوج خود رسيده دیمحمو قسيم فھيم ًخصوصا در زمان ". پول تخصيصيه را بدزدند

قسمت اعظم کمک ھای امريکا و ساير کشور ھا به وزارت دفاع افغانستان حيف و ميل شده و روی ھيمن دليل يک . بود

که   صد ھزار عسکر را فھرست داده در حالی٣وزرات دفاع افغانستان به تعداد . قوای قابل اعتبار تشکيل نشده است

تنھا در . شد يعنی در واقعيت اردوئی وجود ندارد که ادعا می.  اصلی از يک صد ھزار ھم تجاوز نمی کندۀاحصائي

افشاگری در . ً ھزار عسکر که ثبت نام شده اند، اصال وجود خارجی و فزيکی ندارد٢۶واليت ھلمند به تعداد بيش از 

در نتيجه، مفتشان .  و سائر ساحات را نيز در بر گيردمورد اردوی خيالی باعث شده است که تحقيقات وسعت يافته

  .دريافته اند که مکاتب خيالی، معلمان خيالی، شفاخانه ھای خيالی زياد ثبت نام گرديده است

ًعمليات نيرو ھای دولتی قطعا قناعت بخش نيست و تعداد زيادی . شود  امنيت روز به روز در افغانستان خراب تر می

لباس عساکر . شوند که تسليم طالبان می لت مستعمراتی يا از ميدان جنگ فرار می کنند و يا ايناز عساکر اردوی دو

شود، در جيب قرار دادی  پول ھائی که به منطور تجھيز عساکر گرفته می. خراب و تجھيزات شان بسيار ناقص است

  .سدتجھيزات ھم در بازار سياه به فروش می رو ھائی وزارت دفاع می افتد و لباس 

جنگ کردن و دفاع کردن، روحيۀ عالی می . شکست عساکر دولت مستعمراتی  کابل در مقابل طالبان تعجب ندارد

  .خواھد که اردوی دولت مزدور افغانستان فاقد آن است

 

 
 


