
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيز داکتر

  ٢٠١٢ مارچ ٠٩

  

  پوشالی در اضطرابدولت اردوی 
  

 قسمت اعظم .  در خدمت تجاوزگران بوده استاردوی حکومات مستعمراتی کابل کالً  بدينسو، ١٩٧٨از اپريل 

صاحب منصبان اردو که از خون مردم افغانستان تربيه و تغذيه شده اند، به تمام وظايف ملی خود که ھمان دفاع از 

البته .  خاک، ناموس و حاکميت افغانستان است، پشت پا زده و خود و وطن را در گرو متجاوزين قرار داده اند

ته و در دفاع از خاک و ناموس وطن برخاسته رفرار گحساب صاحب منصبان دليری که در صف مردم خويش ق

  .اند، جدا از افسران فروخته شده است

دور می افگنند، افسران ه که نيرو ھای رزمنده، متجاوزين  را به شکست مواجه ساخته و از سرزمين ما ب  زمانی

با د صباحی به حيات خويش پست فطرت اردو از ترس جان به گروه ھای قومی، مذھبی و ميليشائی ملحق شده تا چن

 در بابتبرد و  از ھمين  سر میه اردوی فعلی نظام مستعمراتی کابل سخت در اضطراب ب.  ادامه دھندیبی ننگ

ن، حال شان بدتر از اتجاوزدانند که بعد از عقب نشينی اجباری م اين خاينين می.  جوی حاميان جديد اند و جست

 که برای نجات خويش به ھر سو دويدند و خود را در معرض ليالم  پرچمی خواھد شد–افسران اردوی خلقی 

  .گذاشتند

در نظام ھای ضد ملی افغانستان، اردو ھم  ضد ملی و ضد مردمی شده و تعداد کثيری از  صاحب منصبان به کشور 

يۀ افغانستان ، صاحب منصبان اردو کم و بيش به سونگھداشته شدهدر افغانستان فقير و عقب .  خود خيانت کرده اند

منصبان مورين ملکی داشته و صاحب أنفر خدمت، غله و معاش بيشتر از م.  از امتيازاتی برخوردار بوده اند

باوجود اين، ما مالحظه می کنيم که در زمان تجاوز .  برخوردار بوده اندنيز  بيشتری عاليرتبه حتا از امتيازات

که  ن قرار گرفته و يا ايناخدمت متجاوزی بوده است که در اجانب به کشور ما، اردو در مجموع اولين دستگاھ

.  ن استاوع جايگاه اولی استعمار و متجاوزاردو در مجم. افسران از بی ھمتی و بی غيرتی در جائی پنھان شده اند

 می گيرند و در صورت شکست روی ھمين دليل است که صاحب منصبان خاين به کشور درخدمت آنھا قرار

 افغانستان، به استثنای چند تن از ردر جريان تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی ب. وحشت می افتندن به امتجاوز

 هستادين روس قرار گرفته و در مقابل ملت خود اا، قسمت اعظم اردو در خدمت متجاوزعساکر و افسران  باوجدان
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لومی، عظيمی، دالور و ده ھا تن صاحب منصبان شرف باخته ای مانند ع.  و به کشتار مردم خويش مباھات کردند

ن از افغانستان فرار کردند، اين پست اکه متجاوز اما روزی.  ديگر به پست ترين اعمال ضد بشری تن در دادند

بار به عکس پائين نظر اندازيد  يک.   خويش به گروه ھای مذھبی و قومی پناه بردندننگينفطرتان برای بقای حيات 

  .    مزدوران اجنبی پی ببريدتا به عمق خيانت و توطيۀ 

    

  

 

علومی، عظيمی و دالور که از پھلوان .  در عکس باال چھرۀ کثيف خاينين طراز اول کشور را مشاھده می نمائيد

 پرچمی دست نشاندۀ مسکو بودند و ھزار ھا تن را به خاطر خوشی اربابان روسی خود به –پنبه ھای نظام خلقی 

اگر اين .  ستاده و فرمان می گيرندينام احمد شاه مسعود، دشمن قبلی شان، اه کی بھالکت رسانيدند، در پای خو

کثافت ھا از کمترين شرافت و وجدان بشری برخوردار می بودند، ھرگز خود را به دشمنان ديگر مردم و کشور ما 

بر می گرديم .  ترک ناموس فروشی دارند و به حرف يک ديگر خوب می فھمنداما ھر دو وجوه مش.  نمی فروختند

 . کشور دربه حالت کنونی اردو

نام عبدالرحيم وردک با گذشتۀ جاسوسی به پاکستان و سابقۀ تاريک و تھوع آور، نصب ه در رأس اردو شخصی ب

تجاوز امريکا و ناتو به افغانستان تا از روز ھای اول .  شده که در بی عزتی سر عظيمی و علومی را خاريده است

از ھيچ نوع عمل خالف شرافت انسانی .  اکنون، اين فضله در خدمت نيرو ھای استعماری و امپرياليستی بوده است

  . طور قابل مالحظه بی وجدان استه متملق، کاسه ليس، خاين، ترسو، بزدل، وطنفروش و سرانجام ب.  باکی ندارد
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شاھد گريز رحيم وردک در روز جشن بوديم که با اندکترين تپ تپ پای مخالفان، از صحنۀ جشن ما چند سال قبل 

وردک . که نظاميان امريکائی احوال خيريت را برايش آوردند فرار کرد و در زير تخت خواب خود پنھان شد تا اين

دوستی و نوع پرستی در اردو مخالف ھر  نوع روحيۀ ميھن .  مندی ندارده کمترين عالق" ی ملیاردو"به تقويت 

با .  ن ناتو باشد تا مقام خودش محفوظ باقی بمانداکشور سرسپردۀ متجاوزخواھد که قوای نظامی  است و صرف می

ٌ تصامات .  گروه ضد ملی شورای نظار و جمعيت که در اردو مسلط اند، ھمکاری نزديک دارد البته که بعضا

اد مھم نيست زيرا ھم رحيم وردک و ھم گروه شورای نظار در خدمت و شفاھی  بين آن ھا اتفاق می افتد که زي

در زير زنخ رحيم وردک، تبعيضات دينی، قومی و نژادی و توھين و تحقير در اردو به اوج خود . حمايت اجانب اند

ٌ پشتون ھا و.  رسيده است  ، ازيتی ھزاره ھا بعد از مصارف گزاف تربروی ھمين دليل است که افراد خصوصا

که چنين روش روحيات اردو  با فھم اين. دھند اردو فرار نموده و خود را در پناه طالبان و يا حزب وحدت قرار می

دھد، رحيم وردک با تبانی نظاميان متعلق به شورای نظار  سازد و چاقوی مخالفان را دسته می را مضمحل می

  .  دنمی شوقايل  انسانی ی به اين عملکرد خالف تعقل و مشاھميتیکمترين 

روری گزارش داد که اردوی افغانستان از رخنۀ پيچيدۀ طالبان متحير شده و در ب ف۴خبرگزاری رويتر به تاريخ 

اين ھراس از بابت حمالت خودکشانۀ طالبان و تلفات انسانی افراد بی گناه نيست، بلکه کشته .  وحشت افتاده است

رويتر از قول مقامات .  ان شورای نظار را آزرده ساخته استشدن چند امريکائی خاطر نازک رحيم وردک و نظامي

وسيلۀ ه ن ناتو با تن از متجاوز٧٠، به تعداد ٢٠١٢  تا جنوری٢٠٠٧ سالارش داد که از زاردوی مستعمراتی گ

ن در ااد اردو از گفتار و کردار متجاوز نشاندھندۀ نارضايتی عميق افراين حالت واقعاً .   قتل رسيده اندافراد اردو به

رحيم وردک و ساير .  افغانستان است که شب و روزمصرف تخريب، کشتار، تحقير و اھانت به مقدسات مردم اند

ن مجبور به شکست و فرار شوند، باز چه ابرند که اگر متجاوز ميھن فروشان در اردو در اضطراب به سر می

طور چشمگيری در اردو نفوذ نموده  و زمينه را شود که طالبان توانسته اند  شنيده می. خاک را بر سر خود بريزند

افسران فاقد وجدان از ھمين حاال برای برگشت احتمالی طالبان آمادگی می .  برای روز مبادا کم و بيش آماده سازند

رحيم وردک و نظاميان شورای نظار در صدد اعمار غار ھائی اند که ايشان را از گزند و انتقام طالبان .  گيرند

  .  نگھدارددرآمان 

نظام ضد ھا ور تاريخ که صد طی و پوقانه ئی کابل ھم از زير سااردوی پوشال.  شود تاريخ ھر چند باری تکرار می

 .             ملی و ضد مردمی را به کام خود برده است، نجات نخواھد يافت

 


