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  ميرعبدالرحيم عزيز داکتر 
  ٢٠١۶ اکتوبر ١٩

  

  اردوی در حال اضمحالل افغانستان
شب و روز در . اردوی دولت مستعمراتی کابل وباالخص قوای  اختصاصی آن  در حال خستگی و فرسودگی است

تدوام جنگ و نبود يک ستراتيژی معين .  می يابندءجنگ و جدال با طالبان اند و کمتر فرصت استراحت و تجديد  قوا

. ًبرای شکست طالبان، اردوی دولت مستعمراتی را در مجموع و خاصتا نيرو ھای اختصاصی را از پا انداخته است

واليات ھلمند، قندھار و اورزگان مناطقی است که .  نشود و خساره نکشدروزی نيست که اردوی افغانستان متحمل تلفات

  به تدريجروحيات اردو به حد اقل رسيده و توان مقابله را با طالبان . شود  ھا ديده مییين جا ابيشترين تلفات اردو در

ناتوانی دولت مستعمراتی و يکی از داليلی که يک عده از نيرو ھای اردو تسليم طالبان می گردند، . دھند از دست می

 . روش عمدی اشغالگران ناتو است که بحران افغانستان بايد برای ساليان دراز تداوم يابد

 تن از نيرو ھای اختصاصی اردوی افغانستان را به ١٠٠ اکتوبر، طالبان در يک حملۀ برق آسا به تعداد ١١به تاريخ 

به . قع در واليت ھلمند اتفاق افتاد و دولت مستعمراتی را شوکه داداين حادثۀ وحشتناک در لشکرگاه وا. قتل رسانيدند

اساس موافقت قبلی، قوای دولتی می خواستند از بعضی نقاط عقب نشينی نمايند که به يکبارگی زير آتش طالبان قرار 

ھيچ .  بوداين مدھش ترين و دلخراش ترين ضربه به اردوی دولت مستعمراتی. گرفتند و تلفات عظيمی متقبل شدند

طالبان درين اواخر در چندين جبھه و . بارگی کشته نداده بودند زمانی نيرو ھای اردوی دولت کابل به اين تعداد به يک

نھا اگاه بوده و آطالبان از ضعف دولت مستعمراتی در روياروئی با . در ھر سمت کشور به حمالت خود آغاز کرده اند

چندی قبل، طالبان در سمت شمال . ۀ دولت مستعمراتی تزلزل ايجاد نمايندروی ھمين دليل می خواھند که در اراد

در جريان عمليات، صد ھا نفر را به ھالکت رسانيدند . افغانستان يورش برده  و بعضی نواحی قندوز را متصرف شدند

ر و در کجا با دولت مستعمراتی آنقدر دست و پاچه است که نمی داند چطو. و خرابی ھائی زيادی را باعث گرديدند

  .طالبان مقابله نمايد

 بيش از ٢٠١۶برحسب گزارشات داخلی و خارجی، نيرو ھای اردوی دولت مستعمراتی از ماه مارچ تا سپتمبر سال 

رقم  کشته شدگان در مدت ھفت ماه نھايت درجه .   تن ديگر جراحت برداشته اند٨٠٠٠ تن کشته داده  و بيش از  ۴۵٠٠

به ھمان سرعتی که اردو نيرو انسانی خود را از دست . عمراتی قادر به جبران آن نخواھد شدزياد است که دولت مست

بنابران، . تواند سرباز گيری نمايد و خالی ناشی از تلفات و تسليم شدن را جبران کند دھد،  به ھمان سرعت نمی می

خدمت اجباری عسکری مانند . نمايددولت مستعمراتی سخت در مضيقه قرار دارد که چطور بتواند اين مشکل را حل 
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دوران گذشته مروج نشده و با درنطرداشت تحوالت اخير سياسی و اجتماعی، خدمت اجباری به مشکالت بزرگی مواجه 

 تن از اعضای خود را ١٠٠٠ًپوليس در ھر سال تقربيا . قوای پوليس ھم با کاھش ناشی از تلفات مواجه است. خواھد شد

شود، به  به ھر اندازه ای که تلفات بيشتر می. دھد و توان آن را ندارد که اين خالء را به آسانی پر نمايد از دست می

طالبان و آمران خارجی اين گروه به ضعف دولت . شوند ھمان اندازه مردم از خدمت در دستگاه پوليس گريزان می

ھند و سعی می ورزند که بيشترين تلفات را به عساکر مستعمراتی کابل به ارتباط ترس مردم از خدمت نظام و پوليس آگا

حمالت غافلگيرانۀ طالبان، اردو و پوليس دولت دست نشاندۀ افغانستان را خسته و درمانده ساخته . و پوليس وارد نمايند

  .و راه گريز را به روی آنھا بسته است

صاحب منصبان . ده عقب مانده و ضعيف استتربيۀ عساکر و پوليس فوق العاو  خاطر نشان ساخت که نوع تعليم دباي

فساد در اردو و تعصبات قوی و مذھبی که . خود آموزش کافی ندارند تا بتوانند عساکر را طور الزم تعليم و تربيه دھند

شود، انگيزۀ ديگری در خرابی  از جانب صاحب منصبان متعلق به گروه ھای قومی و نژادی  بر عساکر اعمال می

فساد دشمن ديگر اردوی دولت مستعمراتی . شود ی شان در جنگيدن عيله طالبان تلقی میگ بی عالقروحيات عساکر و

گردد، بلکه  شود، صرف عساکر نمی که برای تعليم و تربيۀ عساکر اختصاص داده می يک ششم مقدار پولی. است

عساکر نه لباس درست دارند، . ھمان مقدار پول ھم در جيب صاحب منصبان عاليرتبه متعلق به جنگ ساالران می افتد

 صد ھا. پس چرا و چطور بتوانند که به حمايت دولت ضد مردمی خود بجنگند. نه تجھيزات کامل و نه غذای کافی

 ھا از محمدی ھا و کرزی. ميليون دالر به اسم عساکر تخيلی دزديده شده و ميان افراد کثيف ضد ملی تقسيم گرديده است

. يک عسکر گرسنه ھرگز به فکر دفاع از دولت و آمران ناپاک خود نيست. تگری بوده اندپيش قراوالن اين نوع غار

 بار ھا گفته است اشرف غنی. شود خود می" دولت"اول سعی می کند که خود و فاميل خود را نان دھد بعد به فکر دفاع 

. ًخصوصا در اردو ديده نشده استکه اصالحات را در تمام ساحات خواھد آورد، الکن تا حال نتايج آن در ھيچ ساحه 

  . مقامات دولت مستعمراتی ھنوز با خود در جنگ اند و فرصت تفکر برای ديگران را ندارند

 تن عسکر اختصاصی تربيه شده ٣٠٠٠٠ سال اشغال  افغانستان از جانب نيرو ھای امريکائی  و ناتو، بيش از ١۵در 

تعداد . که از وظيفه فرار کرده اند بقيه يا کشته شده ويا اين. نده اند تن باقی ما١۶۵٠٠است که در حال حاضر، در حدود 

  برای شان ميسر میءافراد داخل خدمت شب و روز مصروف جنگ با طالبان اند که کمتر زمينۀ استراحت و تجديد قوا

شتر شان يکه ب ا ايناگر اين جريان ادامه يابد، نيرو ھای اختصاصی قابليت جنگی خود را از دست خواھند داد و ي. شود

  . ترک وظيفه نموده و يا به طالبان تسليم خواھند گرديد

اميد که . که حاکميت ضد ملی بر کشور حاکم باشد، ھر نوع اقدام به اصطالح اصالحی بی نتيجه خواھد ماند تا زمانی

ائی دھند و راه را برای يک نظاميان نجيب و ميھن دوست ھمراه با مبارزان راه آزادی، مردم ما را از شر اين دولت رھ

ۀ آن وقت است که اردو از دل و جان در خدمت مردم و ميھن خويش تا آخرين قطر. ًدموکراسی واقعا مردمی باز نمايند

  .  مبارزه خواھد کرد و کشور را از شر دشمنان داخلی و خارجی رھائی خواھد بخشيدخون

 

 

 

 

 


