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اردوی بی روحيۀ دولت مستعمراتی کابل
بار ھا ثابت شده است که اردوی يک کشور اشغال شده مانند افغانستان و عراق از خود اراده نداشته و فاقد شجاعت
و روحيۀ جنگی می باشند .اردوی ويتنام جنوبی ،افغانستان دورۀ خلق و پرچم ،عراق و افغانستان اشغال شده توسط
امپرياليسم امريکا می تواند مثال ھای عمده باشند .احساس ميھن دوستی که يک جزء حتمی برای تربيۀ يک عسکر
با غيرت است ،در اردوی افغانستان وجود ندارد ،زيرا عساکر می دانند که برای کشور خود نمی جنگند ،بلکه بی
جھت جان خود را برای منافع باداران اجنبی فدا می کنند .اينجاست ،عساکر با وجدان فرار را بر قرار ترجيح می
دھند و وظيفه را ترک می نمايند.
بعد از اشغال افغانستان در سال  ٢٠٠١و تحميل يک نظام وابسته به اجانب ،دولت مستعمراتی کابل خواست که با
کمک اشغالگران امريکائی و ناتو ،اردو را از نو سروسامان دھد و يک قوت بزرگ نظامی به وجود آورد .اما
نتيجه از آغاز معکوس بود ،بدين معنی که تعداد فراريان بيشتر از تعداد استخدام شدگان تخمين شده است .گزارشات
نشان می دھد که از ماه فبروری تا ماه نومبر سال  ،٢٠١٤به تعداد  ١٥٠٠٠تن وظيفۀ نظام را ترک گفته يا دوباره
به خانه ھايشان برگشته و يا اين که به طالبان پيوسته اند .سه دليل عمده دراين خصوص وجود دارد :اول ،تحقير و
توھين متداوم از جانب اشغالگران که احساس عساکر شريف را جريحه دار ساخته است .دوم ،اعمال تبعيض و
تعصب مذھبی و قومی از جانب صاحب منصبان افغان مورد حمايت اشغالگران که عساکر را به ستوه آورده اند.
سوم ،تشويق عساکر به جنگ عليه مردم شان که وجدان عساکر با وجدان را می آزارد .ھم ميھنان ما تصور کرده
می توانند ،با وجودی که به عساکر پول و غلۀ کافی پرداخت می شود تا در جنگ بروند ،با آنھم وقتی که زمينه
مساعد شد ،عسکر با سالح خود عسکری را ترک می گويد و ھيچ کسی ھم توان برگرداندن وی را ندارد .بنابرآن
برای دولت مستعمراتی کابل نھايت درجه مشکل است که بتواند سه صد ھزار عسکر را که آرزوی نگھداری آن را
دارد ،برای مدت طوالنی به پا ايستاده کند .عين قصه در ويتنام جنوبی و عراق کنونی اتفاق افتاده است.
تا زمانی که اشغالگران افغانستان را در اشغال دارند ،اردوی افغانستان ھرگز نخواھد توانست با روحيۀ ميھن
دوستی عمل نمايد .استقالل و آزادی شرط اصلی موجوديت يک اردوی با شھامت و با شرف است.
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