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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠۶
  

  رابطه بين اردوی دست ساخت استعمار و حاکميت استعماری
  

لت دست نشانده از جانب  انحالل اردوی دو از اين که به مطلب حاضر يعنی خواست: کابل-١٣٩٧ دلو ١۶ -سه شنبه

از آن جائی که نظر من نسبت به ساير نظرات مغاير است، . نمايندۀ طالب، اندکی ديرتر می پردازم پوزش می خواھم

  .فکر می کنم زمانزده نشده است

، ضمن يکی از ًقبال رئيس دفتر طالبان در قطر" شير محمد عباس ستانکزی"از طريق رسانه ھا اطالع يافتيم که 

قدرت رسيدن آنھا، از آن جائی که دولت دست نشانده را به صحبت ھايش بسيار صريح و بی پرده تذکر داده است که با 

را منحل " اردوی دولت دست نشانده"در کليت آن غير مشروع می دانند، تمام نھاد ھای محصول اين دولت من جمله 

  . خواھند نمود

 سال از قبل اردو، ١٨شورای نظار که طی -ای آنھا در قدرت از قبيل جمعيت اسالمیاراکين دولت دست نشانده و شرک

را مورد توجه قرار دھند و اين که آنھا در " عباس ستانکزی"به ميليونھا دالر دست يافته اند، بدون آن که کليت صحبت 

و دو مھرۀ جديد " نی احمدزیغ"به رخ خود بياورند، به خصوص اساس دولت شان را فاقد مشروعيت می دانند چيزی 

را مردود اعالم " ستانگزی"پای پيش گذاشته، ھريک به زعم خود حرفھای " صالح"و " خالد"امنيتی استخباراتی اش 

  :ستاًآنچه در اين رابطه کمتر مورد بحث قرارگرفت و يا اصال مورد بحث قرار نگرفت، اين . داشتند

ک بار حرف درست زده باشد، از قضاء آن حرف درست ھمين مسألۀ در طول عمر فقط ي" عباس ستانکزی"ھرگاه  -١

  :زيرا. طرح انحالل اردو می باشد

از اين قاعده و قانون . د که اردو و نھاد ھای امنيتی وسيلۀ سيادت يک طبقه بر طبقات ديگر استناين را ھمه کس می دان

 فئودال بخشی معينی - ده تا سيادت طبقاتی کمپرادوريعنی اين اردو به وجود آم. اردوی دولت دست نشانده نيز مبرا نيست

فئوداالن پشتون -بخشی که ھرچند در رأس آن کمپرادور. از ساختار اجتماعی افغانستان را برآورده و حراست نمايد

فئوداالن بخش اقوام تاجيک، ازبيک و -قرار دارند به صورت عمده بر مبنای پايه و اساس ترکيبش در خدمت کمپرادور

در چنين حالتی اين واضح است که وقتی طالب از در رقابت با اين دولت و . ه و ساير انقياد طلبان قرار دارندھزار

بازوھای امنيتی آن در دو دھۀ گذشته جنگيده و ده ھزار تن از يک ديگر شان را از بين برده اند، نخواھد قاتالن 

  . بر آنھا باز ھم مسلح ببيندیديروزش را در صورت پيروز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين تنھا خواست طالب نيست که در صورت پيروزی، دشمانش را خلع سالح نمايد، بلکه اين قانونمندی ھای نظامھای 

  .دنسياسی است که در صورت پيروزی دشمنانش را خلع سالح نماي

ًدر اين عکس العمل ھای نسبتا ھيجانی اين است که طالب از انحالل تمام ساختار ھای وابسته به تأمل  نکتۀ قابل -٢

و توله سگان ھمراھش ھمه بدون استثناء فقط راجع به انحالل اردو " غنی احمدزی"دولت دست نشانده ياد می کند، مگر 

  :مخالفت می نمايند، از چنين موضعگيری ھائی چه می توان استنباط نمود

می دارند، ھيچ ارزشی  سال اشغال کشور معرفی ١٨ برای آنھا انحالل ساير نھاد ھا که ھمه را به مثابۀ دستاورد - الف

  ندارد تا از آنھا دفاع صورت گيرد؟

 عليه انحالل اردو موضع می گيرند تا از وابستگان اردو استعماری بخواھند که در برای حفظ منافع طبقاتی و بقای - ب

  .يعنی استفادۀ ابزاری از اردو در جريان کشمکش ھای آنھا با طالب. شان در کنار دولت دست نشانده بمانند

 وقتی مجموع دولت دست نشانده موجوديتش را مرھون کمکھای اشغالگران است، در صورتی که اشغالگران در - پ

تبانی با طالب، بيش از اين از دولت دست نشانده حمايت نکند اردوی دست ساخت استعمار نياز به اعالم انحالل ندارد، 

  .چه خودش با نگرفتن معاش مضمحل خواھد شد

  !ھموطنان گرامی

به " باندارگ" و موضعگيری ھای "تانگزیسعباس "طالب از زبان نماينده اشبا اندکی دقت در محتوای تصميم 

وضاحت ديده می شود که آنھا می خواھند با طرح مسائل جزئی و پيش پا افتاده، مردم ما را از طرح مسائل اساسی باز 

  .داشته به سمت ھای ديگری منحرف بسازند

ھيچ يک از . اين اردو به ھمان اندازه آلۀ دست استعمار و ارتجاع است که نيروی طالب می باشدبرای مردم افغانستان 

ھر نيروی مردميی که فردا ھا به قدرت برسد مسلم است که . آنھا نه حافظ منافع مردم است و نه ھم حافظ منافع کشور

لع سالح ھم اکتفاء و قناعت ننموده، ھردو به خ. دوی دولت دست نشانده رارو ھم ا ھم طالب را خلع سالح خواھد نمود

  .پس بايد برای آنروز رزميد. را به جرم جناياتی که در حق مردم ما انجام داده اند، به محاکمه خواھد کشانيد

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


