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 ٢٠١٨ مارچ ٢٠

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩٣ 

  ؟کند دولت پوشالی از کجا سرباز گيری می

  افغانستان اشغالی،ر ب٢٠٠١درنده ھای غربی به سردمداری امپرياليزم امريکا در سال   پس از ھجوم وحشيانۀ

که اکثريت مطلق آن فرزندان توده   رای ھزار انسان٣۵٠گرفتند تا نزديک به اشغالگران و دولت دست نشاندۀ آن تصميم 

اجير و مزد بگير در صفوف اردو، پوليس و امنيت دم و دستگاه دولت   به شکل،ھای ستمديده و زجر کشيدۀ ما می باشند

ھمين تعداد نظامی اجير را با حداقل   استعمار و استبداد به اين ھدف نائل آمدند و توانستند به. نمايند پوشالی کابل جذب

نظامی دولت  رف ساالنۀنمايند و امپرياليست ھا به سرکردگی امريکای جنايتکار تعھد سپردند تا مصا معاش استخدام

  .دپرداخت نماي ميليارد دالر می گردد ۵پوشالی را که بالغ بر 

اوج  قراردادی نظامی در دولت پوشالی زمانی امکان پذير است که فقر، بيکاری و بدبختی به جذب اين تعداد اجير و

امروز . خطر نمی اندازد  را بهخود برسد، در غير آن ھيچ انسان ھوشيار و عاقل برای قوت اليموت ھرگز جانش

  بستر مناسب برای جلب و جذب ھرچه بيشتر نيرو درصد بيکار۶٠ درصد زير خط فقر و  ۴٠کشور اشغال شدۀ ما با 

مندی کشور ھای اشغالگر ه عالق ناگفته پيداست که يکی از داليل عدم. در صفوف نظامی دولت پوشالی گرديده است

اندازی پروژه ھای بزرگ کار آفرينی و ساخت و ساز پروژه  زده سال گذشته به راهًمخصوصا امپرياليزم امريکا در شان

  ھرچه بيشتر صفوف نيرو ھای اجير و قراردادی نظامی و امنيتی دولت پوشالی کابلتتقوي ھای بزرگ اقتصادی ھمانا

ق نيستند که نفھمند پروژه احم می باشد، در غير آن ھرگز تئوريسن ھای کاخ سفيد و نظاميان کار کشتۀ پنتاگون آنقدر

   .پيشرفت و ترقی سوق داده نمی تواند ھای زودگذر، قراردادی و موقتی ھرگز يک کشور را به سوی

  برای جنگيدن با طالبان، داعشی ھا و ساير گروه ھای جنايتکار و ای هپوشالی ھيچ انگيز اردوی نظامی دولت

دستور کشور ھای جنايتکار روسيه،  و اکثريت آنھا به اشاره و گروه می رسند ٢٠تروريست که تعداد آنھا به بيشتر از 

درصد  ٩٩کشتار توده ھای بيچارۀ ما دست دارند، نداشته و بيش از  ايران، پاکستان و ساير کشور ھای طماع در قتل و

به دست  حنشانده از بيکاری و برای نفقۀ فاميل ھای شان و از روی ناچاری مجبور شده اند سال از نظاميان دولت دست

البته حساب آن عده از . کنند فکر نمی گيرند و در سنگر ھا به جزء معاش آخر ماه و زنده نگھداشتن شان به چيز ديگری

و مقامات بلند پايۀ نظامی دولت پوشالی از حساب عساکر اجير و  وطنفروشان، جواسيس، دزدان، قومندان ھا، جنراالن
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 ًه کامال پاک و جداست، چراکه مقامات بلند پايۀ نظامی دولت دستگوشت دم توپ عمل کرد حيث قراردادی که من

حساب خيانت ھا و جنايت ھای شان  نشانده جزء دشمنان قسم خوردۀ خلق دربند ما می باشند و روزی بايد در دادگاه خلق

  .را بدھند

 انۀ جاری که از سویھا تن از اين فرزندان فريب خوردۀ توده ھا در جنگ ارتجاعی و وحشيسفانه روزانه ده أمت

کنند در ميدان ھای جنگ  امپرياليست ھا به راه افتاده و تمامی مصارف نظامی اين جنگ خونين را نيز پرداخت می

خانه ھای بسياری از فاميل ھای زحمتکش و ستمديدۀ  کشته و يا زخمی می شوند و روزی نيست که گلم غم و اندوه در

ھا تن از فرزندان بدبخت، بيچاره و فريب خوردۀ ما که در صفوف طالبان، داعشی  ما ھموار نگردند و به ھمين گونه ده

ھای غدار و  ساير گروه ھای تروريست و جنايتکار جذب گرديده و مصارف نظامی و معاش آن ھا از سوی کشور ھا و

  .جنايتکار منطقه و جھان پرداخت می گردند، به خاک و خون کشيده نشوند

 يانۀ جاری دالر، روبل، روپيه و لایر از سوی کشور ھای جنايتکار و خون سرخ از سویوحش در جنگ ارتجاعی و

البته نبايد از . می گردند عساکر اجير و قراردادی دولت پوشالی، طالبان، داعشی ھا و ساير گروه ھای جنايتکار ھزينه

رسد که از يک طرف از روی  ۀ ما میھای بيچاره و ستمديد ياد برد که در اين سگ جنگی بيشترين درد و رنج به توده

طرف اين سگ جنگی کشته و يا زخمی می شوند و از سوی ديگر بخش بزرگی از  عدم آگاھی، فرزندان آنھا در دو

شان به ويرانه  دھند و خانه و کاشانۀ نتيجۀ اين جنگ خانمانسوز و ارتجاعی جان ھای شان را از دست می توده ھا در

  .مبدل می گردند

و  ھای روشنگر و مترقی می باشند تا از يکطرف در برابر جنگ ارتجاعی جاری قدم علم نموده مقدس نيرواين وظيفۀ 

توده ھا تالش نمايند تا توده ھا را به   بيننهاقاطعانه مبارزه نمايند و از جانب ديگر با راه اندازی برنامه ھای روشنگر

و طرف جنگ وحشيانۀ جاری خودداری نمايند چراکه ھيچ ھای شان به د اين آگاھی برسانند که از فرستادن جگر گوشه

ترغيب نمايند که با  اين وظيفۀ نيرو ھای انقالبی است تا توده ھا را. تباھی و بربادی برايشان ندارند سود و منفعتی جز

 آنھا بتوانند فرزندان واقعی توده ھا را مستحکمتر ساخته تا حمايت از خيزش ھای استقالل طلبانه و آزاديخواھانه، جبھۀ

 پاک و منزه... و ی، جنايتکاران، خيانتکاران، جواسيس ئی و غير امريکائاشغالگر امريکا وطن را از لوث درنده ھای

  .بسازند

 

  


