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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جنوری ٠٩

  

  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

٨  
  دولت پوشالی

پرادور و مالکان ارضی می باشد، يکی از پوشالی ترين دولت دولت پوشالی افغانستان که متشکل از سرمايه داران کم

. ھای جھان است که ساختار آن با مزدوری، فساد، اختالس، بيکارگی، کشتار، دزدی، چپاول و غارت گره خورده است

و که پايه ھای دولت پوشالی را استحکام ببخشند، برای تقويت بورژوازی کمپرادور  امپرياليست ھای غربی برای اين

  .مالکان ارضی روز از شب نشناخته و از ھيچ نوع تالش فروگذار نمی کنند

ھيلری کلنتن در آخرين سفرش به ارگ رياست جمھوری در کنار حامد کرزی ضمن اين که از شنيدن آواز صبحگاھی 

 آواز شان بامداد چه شگفت انگيز است شنيدن پرندگانی که با«پرندگان در کابل احساساتی شده بود، با اين احساسات که 

خيلی خوشوقتم که می توانم به اطالع شما برسانم که رئيس جمھور «اعالم کرد که » شکوھمند کابل را سالم می گويند

با اين . »اوباما رسماً افغانستان را به عنوان بزرگترين ھم پيمان خارج از ناتو برای اياالت متحده اعالم کرده است

  . امريکا بيش از پيش ھويدا شدئیتراتيژی آسيااعالم، اھميت افغانستان در س

 برگزار شد، پايان مرحلۀ سوم ستراتيژيک خود را اعالم ٢٠١٠نيروھای اشغالگر در کنفرانس ليسبون که در اگست 

وليت به نيروھای دولت پوشالی آغاز و اين پروسه ؤ روند انتقال مس٢٠١١کردند و تصميم گرفتند تا سر از ماه جوالی 

تکميل شود، سالی که قرار است بخش اعظم نيروھای اشغالگر از افغانستان بيرون شوند، ولی چنانچه  ٢٠١٤تا 

گفته اند، اين خروج به معنای ترک افغانستان نخواھد ) لمانیا، انگليسی، فرانسوی و ئیامريکا(امپرياليست ھای غربی 

ھا با  طلبانۀ توده ھا تا در رستاخيز  استقالل يستبود، زيرا تاريخ غارتگری امپرياليست ھا نشان می دھد که امپريال

لياردھا دالر برای تصرف آن يھای شان را که م سرافکندگی از مستعمرات شان خارج نشوند، به ھيچ صورت مستعمره

  .به مصرف رسانده اند، ترک کردنی نيستند

  :ھيمدر اين بخش دولت پوشالی را در عرصه ھای گوناگون مورد بحث بيشتر قرار می د

  

دولت پوشالی برای تداوم قدرتش از يک طرف و کشورھای امپرياليستی برای تأمين منافع : پيمان ھای ستراتيژيک.١

درازمدت شان از طرف ديگر، روند امضای پيمان ھا و موافقتنامه ھای ستراتيژيک را روی دست گرفته اند که تا حال 
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 اين پيمان ھا به امضاء رسيده و با کشورھای ديگر مثل چين، ايران، ...با امريکا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، ھند و

 از اين نوع جريان دارد و مسخره اين که ئیھا گوھا برای امضای پيمان نامه و پاکستان، روسيه و اتحاديۀ اروپا گفت

د از متن پيمان حذف مجلس سنای افغانستان اعالم کرده است که کلمۀ دوستی در امضای پيمان ستراتيژيک با فرانسه باي

  !!!شود که خالف شرعيت غرای محمدی و اسالم است

 با ٢٠١١مبر  نو١٩ تا ١۶ی را به روزھای ه ئن ستراتيژيک با امريکا جرگۀ عنعندولت پوشالی به منظور امضای پيما

ساالنه يک مليارد  نماينده برگزار کرد که وطنفروشان گردآمده در اين جرگه با پيشنھاد ٣٠٠ ھزار و ٢شرکت بيشتر از 

ھمه شرکت . ندعمالً به امريکا به فروش رساند» شير«دالر و انترنيت سريع و ارزان، افغانستان را در غر و فش 

، وطنفروشانی بودند که خلق ما آنان را نشانی کرده و طناب انتقام را اء، تاکيد می کنيم بدون استثناءکنندگان بدون استثن

  .يف زنانه و مردانه گره خواھد زدبر گردن اين جرثومه ھای کث

گو  و با امضای پيمان ستراتيژيک با امريکا که در شب تاريک ميان اوباما و حامد کرزی به امضاء رسيد، بحث و گفت

» تأسيسات نظامی«در بارۀ پيمان امنيتی نيز با اين امپراتوری در جريان است که بر اساس آن امريکا در افغانستان 

 مليارد دالر در جنگ يازده ساله با در نظرداشت ۵۵٠داشت، چيزی که امريکا با مصرف بيشتر از خواھد ) پايگاه(

ولين بلندپايۀ دولت امريکا وقتاً فوقتاً ؤگذرد، با وجودی که مس منافع ستراتيژيکش در منطقه از آن به سادگی نمی

کابلوف نمايندۀ خاص والديمير پوتين رئيس ضمير . موضوع ايجاد پايگاه دايمی در افغانستان را ظاھراً رد می کنند

را خالف  جمھور روسيه با ايجاد ھر نوع پايگاه نظامی امريکا در افغانستان ھمواره مخالفتش را ابراز داشته است و آن

  .آغاز شده است» عليه تروريزم«روندی می داند که 

  

 ناز فروخته، از طرف ديگر ميان توده ھای اگر دولت پوشالی از يک طرف بر نوکران غربی خود: پارلمان پوشالی.٢

 مردم را ۀمردم به شدت به دولتی بدتر از دولت ھای شاه شجاعی و ببرک کارملی مبدل شده و انزجار و نفرت بی سابق

گراف شرکت مردم در روند انتخابات پوشالی، سطح اين انزجار و نفرت از اشغالگران و دولت . از آن خود کرده است

ليون ثبت نام کننده، ي م١٢ از ٢٠٠٤مردم افغانستان در انتخابات رياست جمھوری : ه خوبی نشان می دھدپوشالی را ب

 ١٢ درصد مردم را نشان می داد؛ در انتخابات پارلمانی از ٧٠رأی دادند که شرکت ) ھمراه با تقلب(ليون يحدود ھشت م

 از ٢٠٠٩کت کردند؛ در انتخابات رياست جمھوری  درصد مردم در انتخابات شر٥٣ليون واجد شرايط شش مليون يا يم

به پای صندوق ھای رأی رفتند و باالخره در ) ھمراه با تقلب( درصد ٣٣ مليون يا ٤.٥ليون کارت گيرنده، ي م١٢.٥

اين ارقام . شرکت کردند) ا تقلبھمراه ب( درصد ١٧ليون واجد شرايط، دو مليون يا ي م١٢انتخابات دوم پارلمانی از 

نشان می دھد که انتخابات پوشالی زير نظر استعمارگران و دموکراسی بورژوازی به ھيچ صورت نمی )  با تقلبھمراه(

تواند در ميان مردم از اعتبار برخوردار باشد و سير نزولی شرکت مردم بھترين عکس العمل مردمی است که در قبال 

  .سياست ھای اشغالگرانه به نحوی از انحاء نشان داده می شود

. دولت پوشالی افغانستان مرکب از جنايتکاران سه دھۀ اخير است که اخوانی ھای جھادی در آن دست باال دارند

 قضائيه را نيز جواسيس ۀھای خاينی رھبری می کنند که قالدۀ امريکا را بر گردن دارند؛ قو حکومت را جھادی

ه اند که در پايان دور اول از دزديدن کمپيوترھای  جمع شدئیھا کنند و در پارلمان خوک تکنوکرات و جھادی ھدايت می

در : با مرور گذرا بر ترکيب ولسی جرگه به ماھيت واقعی اين خوکدانی پی می بريم. ولسی جرگه نيز اباء نورزيدند

 نفر ١٢٨ و تنظيمی خاصی می باشند، اما یاسي سیھا شي گرای نفر دارا١٢١ميان افرادی که به ولسی جرگه رفته اند، 

 درصد مجموع وکال ٥١اند و  قرار گرفته» مستقل «ی و تنظيمی مشخصی ندارند که در جمع وكالیش حزبيگر گرايد

گيرند و خود را ھر  اينان افرادی اند که در جريان کار ولسی جرگه از ھر طرف پول می. اند را به خود اختصاص داده
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 گلبدين که از یحزب اسالم. جی کريدت می گيرندروز و با قيمت بيشتر به فروش می رسانند و نزد باداران خار

ه ثبت شده، يوال در وزارت عدلي ارغندیاست عبدالھاديجنايتکارترين احزاب جھادی است و اکنون بخش رسمی آن به ر

نده ي نما١٧ و یندۀ عضو حزب اسالمي نما٢٤ درصد ولسی جرگه را می سازد که شامل ١٦نده، ي نما٤١در مجموع با 

ن ي با سابقۀ اینده، ھوادار و وكالين نمايشتري بیت اسالمي، جمعیبه دنبال حزب اسالم. باشد ین حزب ميل به ايمتما

نده با ي نما٨ت و يل به جمعي تن از افراد متما١٣ن حزب، ي ای تن از اعضا١٤حزب را به خود اختصاص داده است که 

در كنار . دھد یل ميندگان را تشكي درصد كل نما١٤شود كه  یده ميجرگه د یان اعضای ولسي در میت اسالميسابقۀ جمع

ب مجلس دوم به خود اختصاص داده، ينده را در تركين نمايشتري كه بیگري، حزب دیت اسالمي و جمعیحزب اسالم

نده از ھواداران خود را به شمول ي نما٨ محمد محقق توانسته ی حاجی مردم افغانستان به رھبریحزب وحدت اسالم

 یپس از حزب وحدت اسالم.  درصد از كل اعضاء را به خود اختصاص دھد٣وارد خوکدانی نمايد و ن حزب يس ايرئ

نده را به ي نما٥جمھور فقط  سي معاون دوم رئیليم خلي كری افغانستان به رھبریمردم افغانستان، حزب وحدت اسالم

د ي سی نماينده به رھبر٤. است مجلس را به خود اختصاص داده ی درصد از كل اعضا٢پارلمان فرستاده است که 

 و فرخنده ید منصور نادري به شمول سی تن آن از خانوادۀ نادر٣د حضور دارند كه يز در مجلس جدي نیمنصور نادر

افته يه است كه از كابل به ولسی جرگه راه يلي و اسماعید منصور نادريدان سيز از مريزھرا نادری اند و فرد چھارم ن

البته جنايتکاران اصلی اين دو جناح . نده در مجلس دارندي نما٤اين دو جريان مزدور در كل » پرچم«و » خلق«. است

جنبش ملی اسالمی . دا كنندي نتوانستند در دور دوم به مجلس راه پیر رنجبر و نورالحق علومي، كبیزو سيد محمد گالب

ن دوره از انتخابات يزب افغان ملت كه در اح. نده را به مجلس فرستاده استي نما٤ز فقط يبه رھبری دوستم گليم جم ن

د با خود دارد، يب پارلمان جديل به خود را در تركي نامزد متما٢ك نامزد مشخص و ي خورده، ی شكست سختیپارلمان

لمانی ا ـ ئیزيرا در درون اين حزب ميان جيالنی پوپل که يکی از جاسوسان انگليسی و احدی که از جاسوسان امريکا

  . ت سختی به ميان آمد و نتوانست در اين دور انتخابات متحدانه عمل کننداست اختالفا

با اين ترکيب و انتخابات تحت نظر مستقيم استعمارگران و ايجاد دولت پوشالی، سازمان انقالبی افغانستان به درستی اين 

اشت وضعيت مستعمراتی اين انتخابات را تحريم کرد و شرکت در آن را خاينانه خواند، چيزی که کماکان با در نظرد

کشور، آن را ابداً با دومای روسيه و شرکت بلشويک ھا در آن مقايسه نکرده، به دگماتيزم و اپورتونيزم شرمندوک نمی 

ترين دولت ھای عصر حاضر می داند و شرکت و راه اندازی  غلتد؛ سازمان ما دولت پوشالی کنونی را از پوشالی

  .خواند ه و استعماری میرقابت سياسی در آن را خاينان

  

دولت پوشالی يکی از فاسدترين دولت ھای جھان است که اين فساد بر اساس ستراتيژی و  :فساد در دولت پوشالی.٣

سر و صداھای کرکننده و جنگ ھای زرگری در مورد فساد ميان امپرياليست ھا . ھا عملی می شود سياست امپرياليست

 دوم ۀ فساد که افغانستان بعد از سوماليا در رتبألۀدر مس. وده ھای ستمديدۀ ماستو دولت پوشالی، فقط برای اغفال ت

اوباما و جوبايدن دو سردمدار امپرياليست ھميشه بر . گويد خدا جھانی قرار دارد، دزد ھم می گويد خدا و کاروان ھم می

؛ ظاھراً به اين خاطر زمانی اوباما فساد اداری دولت پوشالی انگشت می گذارند و خود را مخالف کرزی نشان می دھند

 ھا را متھم ئی کرزی برايش خسته کن شده است و در مقابل، کرزی نيز غبغب به گلو انداخته امريکاۀگفته بود که چھر

سسه در افغانستان ؤھای چند م یارزياب. چيزی که در اين ميان واضح است، فساد ھر دو طرف است. به فساد می سازد

 مليون دالر در فساد غرق شده و نزديک به يک مليارد دالر از افغانستان ٢۵٠ساالنه يک مليارد و نشان می دھد که 

  .خارج می شود
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ليون دالر يروزنامۀ واشنگتن پست در گزارشی نوشت که بر بنياد تحقيق يک سالۀ اردوی امريکا، دو مليارد و شانزده م

 شرکت قرارداد نموده است، بخش اعظم آن از طريق چھار  که حکومت امريکا در بخش ترانسپورت با ھشتئیامريکا

اين روزنامه می نويسد که تالش ھای حکومت ھای امريکا و . به طالبان رسيده است» غير مستقيم«شرکت به طور 

افغانستان به منظور رسيدگی به اين مشکل غير مؤثر بوده است و نه تنھا در اين عرصه کدام کاری صورت نگرفته 

  . اين قرارداد برای شش ماه ديگر تمديد شده است٢٠١٢ماه مارچ بلکه در 

ليارد دالر را ي م٣۴بر اساس يک گزارش تحقيقی ديگر که برای کنگرۀ امريکا آماده شده، اياالت متحدۀ امريکا در حدود 

ليارد ي م٢٠٠ سال گذشته بيش از ١٠امريکا در . داده است» ھدر«در قرارداد با بخش خصوصی در عراق و افغانستان 

 ھزار قراردادی با اياالت ٢٠٠دالر را به صورت قرارداد و اعانه در اين دو کشور به مصرف رسانيده است و بيش از 

متحدۀ امريکا در طول جنگ در افغانستان و عراق کار می کرده اند که شماری از اين کمپنی ھای قراردادی مربوط 

داده اند، بدون » ھدر« چگونه به ئیھای امريکا  اين پول را امپرياليستحال که. خود مقامات ارشد امريکا بوده اند

  .، عراقی و افغان امکان نداشته استئیبدون ھمکاری مقامات بلندپايۀ امريکا» ھدر«ترديد، اين 

ال جنگ زرگری ميان امپرياليست ھا و دولت پوشالی و گاه ميان خود اراکين دولت مزدور افغانستان بر فساد، برای اغف

حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليۀ کشور که از طرف لودين متھم به فساد شد ولی از طرف . مردم ادامه دارد

ليارد دالر به افغانستان وعده ي م٦٩ گفت که کشورھای دونر تا حال ١٣٩٠حامدکرزی مدال دريافت کرد، در پنجم سنبله 

 در صد ١٨ارد دالر به افغانستان تأديه شده است که تنھا  ملي٥٧ ھجری شمسی ١٣٨٩کرده اند، که از اين مبلغ تا سال 

ھای شان، انجوھا و  ھای دونر از طريق سفارت آن از طريق دولت پوشالی به مصرف رسيده و متباقی را خود دولت

  .نھادھای مربوطۀ شان به مصرف رسانيده اند که حساب و کتاب آن در دست نيست

.  دوبارۀ آن به خارج از افغانستان چيزی نيست که از ديد امريکا پنھان مانده باشدلياردھا دالر و انتقاليسرازير شدن م

مورين بخش خزانه داری آن تمام معامالت پولی افغانستان را از طريق أخصوص مه ھمين اکنون سفارت امريکا ب

رد که فساد در افغانستان اما امريکا خود تالش دا. مرکز تحليل معامالت مالی و راپوردھی افغانستان زير نظر دارند

 ساختن اقتصاد، طبقۀ ئیگسترش يابد تا از يک سو سياستمداران آلوده را در اختيار داشته باشد و از سوی ديگر با مافيا

بورژوازی کمپرادور را تقويت نموده، سيستم اقتصاد بازار را که با سياست ھای غارتگرانۀ امپرياليستی امريکا 

  .يدسازگاری دارد، عملی نما

يکی از نمونه ھای مفتضح فساد اين بورژواھای نو به دوران رسيدۀ کمپرادور، چپاول پول کابل بانک است که در آن 

حامد کرزی از طريق محمودکرزی و قسيم فھيم از طريق حصين فھيم و اعضای کليدی (چپاولگران دولت کنونی 

 مليون دالر را دزديدند ٨٢٥)  ھای ردۀ اول دولت پوشالیپارلمان به شمول محمد يونس قانونی و ياسينی و ساير جرثومه

 مليون دالر از رھگذر ربح قرضه از طرف ٤٥ مليون دالر آن جمعاوری شده و در حدود ١٢٠که تا حال فقط در حدود 

  . حامدکرزی رئيس دولت پوشالی به اين چپاولگران توسط فرمانی بخشيده شد

 که با ئینھادھا. ت پوشالی و ھم استعمارگران ھر دو در اين فساد دخيل اندفساد جزئی از سيستم کنونی است، ھم دول

 مردم که قِرانی ۀپول امپرياليست ھا آمارگيری می کنند، آن را بر تمام مردم تقسيم کرده و بار اين فساد را بر دوش ھم

 از نظام سرمايه داری ارائه کرده، مارکس تعريف واقعی. نه تنھا از آن نصيب نمی شوند بلکه قربانی آن اند، می اندازند

گری و تجاوز تعريف نموده که اگر يکی از دو طرف فاسد و دزد  آن را سيستمی با دروغ، نيرنگ، استثمار، پوليسی

  . نمی بردئینباشد، تعريف مارکس اين بزرگترين مبارز و انديشمند تاريخ بشريت، راه به جا
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 استعمارگرانۀ افغانستان به طوالنی ترين جنگ امريکا مبدل شده است جنگ:  استقرارۀ، آغاز مرحل»صلح «ۀپروس.۴

در سومين مناظرۀ . که اين خود اھميت افغانستان را در ستراتيژی ھای درازمدت امريکا در منطقه نشان می دھد

ريتی را که بايد موأ داشت، اوباما با صراحت بيان داشت که امريکا م٢٠١٢انتخاباتی که اوباما با رامنی در ماه اکتوبر 

که   مساعد شود تا به جای اينئیھا در افغانستان به سر می رساند، در مرحلۀ اول به پايان رسانده و اکنون بايد زمينه

در کنار اين انتقاِل . وليت ھای امنيتی به نيروھای افغان انتقال يابدؤ در افغانستان کشته شوند، مسئینيروھای امريکا

نيز با طالبان آغاز گرديده است که با نوعی بازی چشم پتکان » صلح«گوھای  و  گفتۀسلسلوليت که آغاز شده، ؤمس

می شود که دولت پوشالی آن را به خاطر فقدان نقش خود نمی » صلح«گوھای  و ھمراه است؛ گاه امريکا وارد گفت

ا اگر و مگر امريکا ھمراه وارد اين مذاکره می شود که ب» شورای عالی صلح«و گاه دولت پوشالی از طريق ! پذيرد

 اند ئیاما مردم افغانستان به خوبی می دانند که امارت اسالمی، حزب اسالمی و جمھوری اسالمی از ابزارھا. می گردد

ای را   شان حق چنين مذاکرهئیکه به سود اشغال افغانستان بوده ھيچ يک از اين اسالميست ھا بدون ھدايت بادار امريکا

  . ندارند

عمدتاً (امضای پيمان امنيتی با افغانستان : له را منحيث اولويت در نظر گرفته استأ استقرار سه مسۀرای مرحلامريکا ب

در اين مرحله ديده . »صلح با مخالفين مسلح دولت«وليت به نيروھای امنيتی و ؤ، انتقال مس)داشتن پايگاه ھای نظامی

بحث بر پيمان امنيتی بر .  را روی دست گرفته اندئیرھامی شود که  امريکا و دولت پوشالی در ھر سه موضوع کا

اش می شود  وليت وارد چھارمين مرحلهؤ انتقال مسۀاساس پيمان ستراتيژيک امريکا و افغانستان آغاز شده است، پروس

نيز چه به طور مستقيم از طرف امريکا و چه ھم از سوی دولت پوشالی از طريق ديدار با » صلح«گوھای  و و گفت

  . ايندگان طالبان و حزب اسالمی مدتھاست که شروع شده استنم

را تأسيس نموده که در آن گرگان خونخوار جھادی و » شورای عالی صلح«دولت پوشالی با حمايت مالی استعمارگران، 

انستان غير جھادی گردھم آمده اند تا جنايتکاران حزب اسالمی و طالبان را با خود يکجا بر آبخور جمھوری اسالمی افغ

ت أبه ھمين منظور تا حال ھي. کشانندھا متحدانه، ھستی توده ھا را در دوزخ جنايت به نيستی ب بسته کنند و با غربی

حزب اسالمی گلبدين چند بار به کابل آمده و ضمن ديدار با دولت پوشالی با جان الن فرمانده کل ناتو در افغانستان، سفير 

) قانونی(کا نيز ديدار داشته است که اين ديدارھا با ھمايش ھای بزرگ حزب اسالمی امريکا و ساير مقامات نظامی امري

در داخل کشور در بلخ و کابل ھمراه بود، و در اين اواخر با خيزش ھای مسلحانه در بعضی از واليات کشور 

ی در معاملۀ  حزب اسالمۀبر وزن) که در آن دست ھای آشکار حزب اسالمی ديده می شود(بخصوص غزنی و لغمان 

  .قدرت سياسی افزوده است

تعدادی از اسرای طالب از زندان ھای بگرام و پلچرخی رھا . طالبان نيز از الطاف امپرياليست ھا بی بھره نمانده اند

 نام در لست ١٣٧ ۀ از جمل١٣٩٠ سرطان ٢۴در . شده اند و برخی از آنان از زندان گوانتامو به قطر انتقال يافته اند

در اين اواخر سازمان ملل متحد آغا جان معتصم را نيز از لست سياه حذف .  نام حذف شد که ھمه طالب بودند١۵سياه، 

  !! مؤثر خواند» صلح«کرد که او ضمن ابراز سپاس، آن را برای روند 

 ھر با فاشسيت ھای حزب اسالمی و امارت اسالمی با» صلح«: رو ھستيمه عمدتاً با سه ديدگاه روب» صلح«در مورد 

 امپرياليست ھا و صلح ۀاز طريق کشتار بيشتر و تداوم اشغال به وسيل» صلح«قيمت ممکن با حمايت امپرياليست ھا، 

در حال حاضر عده ای که پادوھای سابقه دار امپرياليست ھا ھستند و عمدتاً با حزب اسالمی ھمفکری دارند و . انقالبی

در تالش ھستند تا ھرچه زودتر حزب اسالمی و طالبان به ...) ان ملت ومثل افغ(يا دارای گرايش ھای شوونيستی ھستند 

ای  عده. امپرياليست ھا نيز می باشد» کمک«و » ھمکاری« صلح بپيوندند که اين جريان در عين حال طرفدار ۀپروس

ظار، حزب وحدت ديگر که مثل اولی ھا از عمال سابقه دار امپرياليست ھا ھستند و عمدتاً با جمعيت اسالمی، شورای ن
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ھمفکری دارند و يا دارای گرايش ھای ناسيوناليستی ... اسالمی محقق و حزب وحدت خليلی، جنبش اسالمی دوستم و

صلح با خيرات خواھی و «ھستند، خواھان ادامۀ جنگ، کشتار وجنايات بيشتر امپرياليست ھا ھستند و فرياد می زنند که 

  .فوق ديدگاه ارتجاعی، استعماری و امپرياليستی استکه ھر دو ديدگاه » عذر به دست نمی آيد

اين ديدگاه . ديدگاه سومی، ديدگاه انقالبی است که اس آن را تبديل جنگ کنونی ارتجاعی به جنگ آزادی بخش می سازد

تر ميخ باور دارد که صلح بايد حرکتی به جلو برای ترقی، تعالی، پيشرفت، رفاه، برابری و استقالل باشد، نه کوبيدن بيش

  . ھا اشغال توسط نيروھای گوناگون ضد توده

به صلحی حقيقتاً دموکراتيک و حقيقتاً (رسيدن به صلح «: سازمان انقالبی افغانستان به اين اصل لنينی باور دارد

مستلزم آنست که قدرت سياسی در دست کارگران و تھيدست ترين دھقانان باشد، نه در دست مالکين و ) شرافتمندانه

داران و مالکين اقليت ناچيزی را شامل می شوند و اما سرمايه داران، ھمانگونه که ھمگان می  سرمايه. يه دارانسرما

کارگران و تھيدست ترين دھقانان، اکثريت عظيم جمعيت کشور را تشکيل . دانند، از اين جنگ سودھای کالن می برند

نگ باعث می گردد تا به درجۀ قحطی و نابودی تنزل آنان از جنگ سودی نصيب شان نمی شود، بالعکس ج. می دھند

استعماری موضع گيری نموده، جنگ » صلح«از اين رو وظيفۀ نيروھای انقالبی است که با تمام توان عليه » .يابند

خش تبديل کرده، با ب ئیای به جنگ رھا کنونی را که به سود غارتگران است، در خيزش ھا و قيام ھای مردمی و توده

  .رھبری انقالب ملی دموکراتيک راه را به صلحی حقيقتاً دموکراتيک و حقيقتاً شرافتمند باز کنند

  

و » پرچم«و » خلق«چنانچه سوسيال امپرياليزم شوروی با ايجاد دو جناح مزدور و نوکر  :پوشالی» اپوزيسيونِ «.۵

ايجاد کرده بود تا ھر از گاھی و بنابر » اپوزيسيون«وعی ن... گروه ھای خرد و کوچک ديگر مثل سازا و سفزا و

 ۀ شبيه ھمان اپوزيسيون مسخر،ئیکنونی با تفاوت ھا» اپوزيسيون«نيازھای غارتگرانه اش آنھا را به مصرف برساند؛ 

  .خلق و پرچم است که دمار از روزگار توده ھا کشيدند

و ) ر و اميد به رھبری جاسوس مشھور داکتر عبدهللا عبدهللاييغائتالف ت(امروزی که عمدتاً در دو جبھه » اپوزيسيون «

حزب حق و عدالت به رھبری عمدتاً (و يک حزب ) به رھبری ضياء مسعود با ھمياری محقق و دوستم(جبھۀ متحد ملی 

کار می کند، ھمه پادوھای ارزان و چاکرھای ... و اشخاص منفردی چون امرهللا صالح، جاللی و) حنيف اتمر

می باشند که جزئی از حلقۀ خبيثۀ استعماری بوده، ھر کدام اينان ) عمدتاً امريکا و انگليس(خدمت امپرياليست ھا خوش

  . در سطح وزير، معين، رئيس عمومی و نمايندۀ پارلمان از ستون ھای اساسی دولت پوشالی و در کل استعمار بوده اند

دولت پوشالی می باشد و حتی بخشی از آن حاضر است برای مصروف چانه زنی برای سھم شان در » اپوزيسيون«اين 

تجزيه نموده، خون توده ھای ستمديدۀ ما را » فدراليزم«اش، کشور را به نام  رسيدن به سودھای تنظيمی و شخصی

ھمين اکنون نيز بعضی از پست ھای کليدی دولت پوشالی را به شکلی از اشکال » اپوزيسيون«اين . دراکوالوار بنوشند

  .بر سر قدرت می داند» اپوزيسيونِ « و بيجا نيست که مردم آنھا را در دست دارد

احمد ضياء مسعود، محمد محقق و عبدالرشيد دوستم  سه تن از جنايت ساالران مشھور کشور ما که در نوکری، غالمی 

رلين دور ھم جمع شده  در بئی به دعوت يکی از سناتوران امريکا٢٠١٢ جنوری ٧و وطنفروشی پيشتاز اند، به تاريخ 

اين جمع شدن ھا توسط سناتوران . بودند تا بر امکانات حکومت ھای فدرالی در افغانستان به تبادل نظر بپردازند

گذاری بر کسانی به شمار می رود که ھر لحظه آماده اند به دستور بادار، عصمت   و گاه ھم انگليسی، سرمايهئیامريکا

  .مادر وطن را به فروش برسانند

از آنجا که امپرياليست ھا به خوبی می دانند که کشورھای خرد و کوچک به سود ستراتيژی ھای درازمدت شان می 

که گاه گاه نقشه ھای طرح شدۀ آن در رسانه ھا (توانند نيروھای ذخيره شده را برای چنين امری  باشد، از اين رو نمی
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به شش کشور کوچک و حاد (شدن چکوسلواکيا و يوگوسالويا توته توته . از نظر دور داشته باشند) به نشر می رسد

نمونه ھای خوبی از تجزيۀ کشورھای بزرگ به کشورھای کوچک توسط امپرياليست ) کردن تضاد ميان اين شش کشور

ھا می باشد که ھمين اکنون تعدادی از آنھا چنان به امپرياليست ھا وابسته شده اند که چون  نوکرک ھای ارزان در 

  .نستان در کنار امريکا مصروف کشتار خلق ما می باشندافغا

» فدراليزم«ما منحيث سازمان پيشاھنگ پرولتاريا و مدافع زحمتکشان کشور باور داريم که در اوضاع کنونی خواست 

 اين خواست، خدمت به ارتجاع و امپرياليست ھا به شمار رفته و. و ھمراھی با آن جز تجزيۀ کشور معنای ديگری ندارد

ای است که در صدد  خيانت به توده ھای تھيدست تلقی می گردد، زيرا فدراليزم در اوضاع فعلی خواست طبقات حاکمه

  .قاپيدن بيشتر ثروت می باشند

ن ييتع«ما باور داريم که در اوضاع کنونی که کشور ما به اشغال درآمده، اين فدراليزم و تجزيه و حتی ھمان شعار 

.  می تواند استقالل کشور را تأمين کند، بلکه با وحدت ملی می توان به جنگ اشغالگران رفتنيست که» سرنوشت ملتھا

 نجات ملل مظلوم ألۀ داخلی يک کشور نيست، بلکه مسألۀ ملی ديگر مسألۀمس«: چنانچه ستالين با صراحت بيان می دارد

فقط زمانی می تواند » سرنوشت ملت ھان ييتع«شعار » .کشورھای غير مستقل و مستعمرات از اسارت امپرياليزم است

 از ھرگونه ستم را فراھم ساخته ئیعملی شود که پرولتاريا در رأس قدرت سياسی قرار داشته باشد تا زمينه ھای رھا

  .بتواند، در غير آن بلند کردن اين شعار در دورۀ اشغال، فرو رفتن در باتالق استعمار است، نه چيزی غير از آن

  

تاريخ نشان داده است که دولت ھای پوشالی، دولت ھای دريوزه گری اند که ھميشه به : استعماریکنفرانس ھای .۶

ديگران وابسته بوده، بدون حمايت مالی و مادی و نظامی قدرت ھای استعمارگر يک روز ھم نمی توانند به حيات 

م که با قطع حمايت ھای سوسيال سياسی خود ادامه دھند، چنانچه ما شاھد دولت پوشالی حزب دموکراتيک خلق بودي

  .امپرياليزم شوروی، به سرنوشتی دچار شد که بايد می شد

استعمارگران غربی و متحدان آن در يازده سال گذشته تالش کرده اند تا پايه ھای دولت پوشالی کنونی را بر حمايت 

 پوسيده اند و با قطع اين حمايت فرو ريختن اين  که ظاھراً مستحکم ولی ماھيتاً ناپايدار وئیھای بيرونی آباد کنند، پايه ھا

 امپرياليست ھا کنفرانس ھای متعددی برای افغانستان برگزار کرده ،در يازده سال اشغال کشور ما. پايه ھا حتمی است

نس کنفرا: ا عبارتند ازمھمترين اين کنفرانس ھ. اند که ھمه و ھمه به خاطر تداوم اشغال و استعمار کشور ما بوده است

 مليون ۵٠٠ليارد و ي م۴ با تعھد ٢٠٠٢جنوری سال (، کنفرانس توکيو ) برای تشکيل دولت موقت٢٠٠١مبر  نو٢٧(بن 

 ٢۵ با تعھد ٢٠٠۶در (، کنفرانس لندن )ليارد دالري م٨ با تعھد ٢٠٠۴مارچ (، کنفرانس برلين )»بازسازی«دالر برای 

ليارد دالر ي م۵٠، دولت پوشالی خواھان ٢٠٠٨جون (کنفرانس پاريس ، )ليارد آن پرداخت شدي م١۵ليارد دالر که تنھا يم

 نظامی به شمار ٧٠٠شد که فرانسه ميزان پرداخت ھای خود را دو برابر افزايش داد و » طرح بازسازی ملی«برای 

اخت طی سال پرد(ليون دالر ي م۴٢٠لمان اليارد دالر و ي م١٠نظاميان مستقر در افغانستان افزود، امريکا کمک خود را 

ر و  کشو٧٢با حضور ) ٢٠٠٩ (١٣٨٨در حمل (، کنفرانس بين المللی افغانستان )اعالم کردند) ٢٠١٠ تا ٢٠٠٨ھای 

با حضور ) ٢٠١١ (١٣٩٠در ثور (، کنفرانس کابل )ی در الھۀ ھالند برگزار شده ئ سازمان بين المللی و منطق١۵

 ١۴ با حضور ٢٠١١مبر در ماه نو(، کنفرانس استانبول )درگزار ش کشور و سازمان بين المللی در کابل ب٧٠نمايندگان 

 با حضور در حدود ٢٠١١مبر  دس۵در (، کنفرانس دوم بن )گرديدکشور به شمول شش کشور آسيای ميانه برگزار 

 تا سال ٢٠١۴ سازمان بين المللی برگزار شد که در آن بر ھمکاری متقابل پس از ١۵ کشور و ٨۵ نماينده از ١٠٠

 برگزار شدکه در آن رھبران کشورھای عضو ناتو ٢٠١٢ می ٢١در (، کنفرانس شيکاگو ) تعھد صورت گرفت٢٠٢۴

وليت ھای امنيتی به اردوی پوشالی در ؤليارد دالری به نيروھای امنيتی افغانستان و انتقال مسيدر مورد کمک چھار م
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 در کابل برگزار گرديد که در آن وزرای ٢٠١٢  جون۴در (، کنفرانس قلب آسيا ) به توافق رسيدند٢٠١٣نيمۀ سال 

) ٢٠١٢ جوالی ٨ (١٣٩١ سرطان ١٨در (و کنفرانس توکيو )  کشور منطقه و جھان شرکت ورزيده بودند٢٩خارجۀ 

  ).المللی شرکت کردند  کشور و سازمان بين٧٠برگزار گرديد که در آن نمايندگان 

 ھا را در مورد اشغال افغانستان و حمايت از دولت پوشالی نشان اين کنفرانس ھا عمالً وحدت فکر و عمل امپرياليست

صحبت »  جھانیۀحمايت جامع«خصوص در مورد کنفرانس ھای اخير از ه می دھد که خود دولت پوشالی بارھا و ب

برگزاری اين کنفرانس ھای جھانی با حضور کشورھای گوناگون و نھادھای مختلف، ! داند کرده آن را افتخار خود می

 ذھن ۀافسانه ای ساخته و پرداخت» تضاد ميان امپرياليست ھای اشغالگر افغانستان و استفاده از آن«نشان می دھد که 

  .برند  است که خود عمالً بخشی از سياست ھای امپرياليستی را به پيش میئیھای ماليخوليا

ه جو و با اکت و ادای دفاع از مردم و بشرکت کنندگان اين کنفرانس ھا، به ويژه آنانی که به نام جامعۀ مدنی و ان

خصوص زنان و کودکان وارد اين کنفرانس ھا می شوند، وطنفروشان خاينی ھستند که به دھل استعمارگران می 

  .رقصند

  

تاريخ معاصر افغانستان نشان می دھد که دين و مذھب ھمواره در کنار طبقات حاکمه  :شورای علمای افغانستان.٧

غارتگران را در غارت و چپاول توده ھا نه تنھا باز مانده است، بلکه با آيات و احاديث آن را قرار داشته، دست 

شوری «خصوص از جنس ه ھاست و تا اين افيون در دست روحانيون و مالھا، ب دين، افيون توده. خداوندی دانسته اند

 به تسليم وا ، آنان را به سود طبقات حاکممودهقرار داشته باشد، ھمواره توده ھای ما را تخدير ن» علمای افغانستان

  .دارند می

حزب «حرف می زدند و از حمايت » دولت سوسياليستی«سوسيال امپرياليست ھای شوروی با وجودی که از 

فروگذار نمی کردند، معاش ھزاران مال و آخوند را نيز می پرداختند؛ چون به خوبی می دانستند که » دموکراتيک خلق

  .ی توانند دين را ھر طوری که معدۀ شان تقاضا نمايد، تفسير و تعبير کننداين انگل ھا م

شوری علمای «دولت پوشالی کنونی نيز با درک اين خصوصيت انگل ھای دينی با حمايت امپرياليزم امريکا و انگليس، 

به سود امپرياليست ھا و را سازماندھی نموده که در آن جنايتکارترين انسان ھای مذھبی را گرد آورده تا » افغانستان

 و پوند انگليسی ئیاين شورا که به جای روبل روسی، به دالر امريکا. دولت پوشالی به اغفال و تحميق توده ھا بپردازند

سجده می زند و به جای والگای روسی از پرادو و لندکروزر و کروزين جاپانی استفاده می کند، از رفتن به سفارت 

  .می شناسد و نه بيزاریھای غارتگران نه خستگی 

به عنوان ابزار مھم دينی و مذھبی در چنگ دولت پوشالی و استعمارگران قرار دارد که » شوری علمای افغانستان«

اعضای اين شورا بلدند و خوب درک کرده اندکه چگونه با . گاھگاه با حامدکرزی ديدار نموده و مشوره می دھد

شبکه ھای تلويزيونی از يک طرف به تحميق مردم بپردازند و از طرف اعتراض شان در برابر رقص و موزيک در 

 و ئیاين شورای مزدور تا حال نه عليه جنايتکاران امريکا. ديگر از باز کردن زبان عليه اشغال و ستم خودداری نمايند

انگل ھای دينی چگونه در  نشان می دھد که ئی آن چيزی گفته و نه ھم عليه انتحار طالبانی، و اين به نيکوئیمتحدان ناتو

  .نمايند خدمت استعمار قرار داشته، جبھۀ اشغال را تقويه می

  

 اول اشغال کشور ما روی دست ۀيکی از وظايفی که امپرياليست ھای غربی در مرحل :نھادھای امنيتی پوشالی.٨

» تاريخ، نبرد طبقاتی«در کتاب سازمان ما . بود) اردو، پوليس و استخبارات(گرفته بودند، سازماندھی نھادھای امنيتی 

لگران که از مدت ھا به فکر ايجاد اردو و پوليس دولت اشغا«: در مورد تأسيس اردوی جديد پوشالی چنين نوشته است
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اما بعد از آن که .  ھزار نفری زير کنترول آنان ساخته شود٧٠پوشالی بودند، در کنفرانس بن فيصله کردند که اردوی 

 تعداد آن ٢٠٠٣تا آخر ( پيشرفت بسيار بطی داشت ٢٠٠۴ی منحل و خلع سالح شدند، اين کار تا قطعات نيروھای جھاد

بعد از تشديد جنگ و بعد از آن که رھبری جنگ ظاھراً به ناتو سپرده شد و مرکز فرماندھی به ).  نفر رسيد۴٠٠٢به 

 ھزار نفر ٩٠ ھزار نفر و پوليس را به ١٢٠انتقال يافت، تصميم گرفته شد که تعداد اردو را به ) مرکز ناتو(بروکسل 

 ھا بر عھده داشتند، لذا مجموع سالح ھای سبکی که ئیوليت پرورش و تسليح اردو را امريکاؤچون مس... برسانند

 ميل آنھا ٨٧٠٠٠ ميل سالح بود که در اين جريان، ٢٢٠٠٠٠ به اردوی پوشالی دادند، ٢٠٠۶ در ئیکمپنی ھای امريکا

  .گم شد

 نيروھای ٢٠١٤، تصميم گرفتند که تا )در بخش اردو نه پوليس( افسران خلقی و پرچمی ۀھا باالخره با تصفي ئیامريکا

 تعداد اردو به ٢٠١١برسانند، اما تا اپريل )  ھزار نفر٤٠٥جمله ( ھزار نفر ١٧٠ ھزار و پوليس را به ٢٣٥اردو را به 

 افسر ١٤٦٠٤) ٢٠١١جنوری ( پوشالی در حال حاضر اردوی...  ھزار رسيده بود٩٠ ھزار و تعداد پوليس به ١٤٧

 عمليات عليه طالبان ٣٢٢ زرھی مجھز می باشد و تا حال ۀ وسيل٢٤٤٨ ميل اسلحۀ ثقيله و خفيفه و ٦٠٦٩٠دارد که با 

  »...انجام داده است

مريکا در صدد ايجاد امپرياليزم ا«: ين مورد نوشته استادر» افغانستان به کجا می رود؟«ھمين گونه سازمان ما در سند 

 نسبتاً قوی و فرمانبردار در افغانستان است تا بتواند چنان دولتی را حمايت و حرکت توده ھای مردم در ئیيک اردو

 برای امريکا به اين زودی ممکن ئیاما ساختن چنين اردو. مخالفت با اين دولت را سرکوب و در نطفه خنثی نمايد

اين پروسه در افغانستان آغاز .  آن را چھارقاته بخرد و زير فرمان خود داشته باشدنيست، مخصوصاً که بايد فرماندھان

مستقر می باشد، تمام کارھای ساختاری » ايگر«ياد می شود و در کمپ » c-eistica«شده و بورد مشورتی که به نام 

ر و تبديلی ييخود سازمان می دھد و تغوزارت ھای دفاع و داخله را زير کنترول دارد و قدم به قدم آنھا را برابر به نياز 

خواھند به زودی اين اردو را چنان قوی   ھا نمیئیامريکا. ھای رده ھای باال ھمه زير نظر اين بورد صورت می گيرد

به اين خاطر تا حال حاضر نشده اند که اردوی پوشالی کنونی را با . بسازند که روزی از کنترول خود شان خارج گردد

 ھا زمانی اين اردو را قوی می سازند که فرماندھان گوش به فرمانی در رأس آن ئیامريکا... جھز سازند مئیقوای ھوا

قرار داده شوند؛ با يک اشاره کودتا کنند، بخشی از سرزمين خود را آتش بزنند و برای ھر اقدامی از اشغالگران اجازه 

ميان صفوف اين ارتش تا حال گرايشات تنظيمی، قومی و  نرسيده، در ئیاردوی افغانستان تا حال به چنين جا. بگيرند

سمتی ديده می شود، برخی از افراد آن معتاد اند و اکثر سربازان و افسران آن از حضور اشغالگران در افغانستان 

  ...دانند  ھا خوب میئیناراضی اند که اين را امريکا

 استخباراتی دارد، سازمان ۀ شبک١٥اياالت متحده که . ا دارندامپرياليست ھا عموماً  بر کار استخباراتی بيشترين اتکاء ر

آی در سطح جھان در . بی. از چھار کشوری که اف. آن در افغانستان به شدت فعال است. آی. بی. مرکزی سيا و اف

رب آمده  ھزار جاسوس فعاليت دارند، اکثر از غ٦٥در حال حاضر در افغانستان ... آنھا دفتر دارد، يکی افغانستان است

  »...ھا که بر چوکی ھای قدرت تکيه می زنند، در ارتباط با شبکه ھای استخباراتی امريکا قرار دارند

ليارد دالر بر اردوی پوشالی سرمايه گذاری کرده و قرار است تا سال ھای آينده ي م٢٧.٨امپرياليست ھا تا حال بيش از 

موريت آموزشی ناتو أدگر جنرال ويليم کالدويل قوماندان م. ی کنندليارد دالر ديگر نيز بر اين اردو سرمايه گذاري م٢٠

 طيارۀ مختلف و ١۴۵( بال طياره ١۶٠ خبری گفت که نيروھای ناتو جلسۀ در ١٣٩٠ ميزان ٢۵در افغانستان به تاريخ 

افغان در خارج  پيلوت ١٢٠گذارند که به خاطر به پرواز درآوردن آن  را در اختيار اردوی افغانستان می)  ھليکوپتر٢١

  . باشند از کشور مصروف آموزش در اين بخش می
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 نوع واسطه و دو ١۴٠ نوع اسلحه، ۵۶ولين وزارت دفاع افغانستان می گويند که اردوی کشور در حال حاضر با ؤمس

ند،  ھا خواسته است تا اردوی پوشالی را با اسلحۀ سنگين مجھز کئیکرزی بارھا ازامريکا. باشد نوع طياره مجھز می

 ئیخريداری سالح ھای سنگين از روسيه، چين و ھند نيز ھمراه بوده است، اما امريکا» تھديد«که اين درخواست گاه با 

 ١۶. تصميم ندارند اردوی پوشالی را با اسلحۀ سنگين از جمله طياره ھای پيشرفتۀ نظامی نوع اف٢٠١۶ھا تا سال 

 ستراتيژيک ميان دو کشور، امريکا پذيرفته است که از افغانستان در مجھز سازند و استدالل می کنند که بر اساس پيمان

ھر ( بسيار بلند ١۶.حاالت حملۀ احتمالی نظامی ھر کشور ديگر دفاع کند و در عين حال ھزينۀ طياره ھای نوع اف

  ».است، که افغانستان توان پرداخت آن را ندارد)  ھزار دالر٧ساعت پرواز 

 و انگليسی، دولت پوشالی افغانستان را در ساخت و ساز ساختمان ھای نظامی ئیای امريکادر ھمين حال امپرياليست ھ

اين .  مليون دالر آغاز کرده اند٩٢را با ھزينۀ بيش از » پنتاگون جديد« ھا کار ساختمان ئیامريکا. کنند نيز ھمکاری می

خلق ھای منطقه نيز ھمان نقش را ايفاء خواھد که از لحاظ ساختمان مشابه به پنتاگون امريکاست، در سالخی » پنتاگون«

در عين زمان امريکا تصميم دارد ساختمانی . کرد، از اين رو با مجھزترين وسايل نظامی و فرماندھی مجھز خواھد بود

 مليون دالر ۴٢ مليون دالر برای وزارت امور داخله، و انگليس ھا اکاديمی ملی افسران اردو را با ھزينۀ ۴۵به ارزش 

 مربی انگليسی و غربی به اساس مدل اکاديمی ملی سلطنتی سند ھرست بريتانيا برای دولت پوشالی اعمار ١٢٠ با

 پروژه را برای نيروھای امنيتی روی دست دارند که از آن جمله ١١٠٠ ھا به طور مجموعی ساختمان ئیامريکا. نمايند

ھمين حال جنرال استفن شاپيرو رئيس کل تشکيالت در .  آن به پايان رسيده استۀ پروژ۶٠٠تا حال کار ساختمان 

 مرکز نظامی ۴٠٠ به خبرنگاران در کابل گفت که تا اکنون ١٣٩١ سنبله ۵ در افغانستان به تاريخ ئینيروھای امريکا

 قرارگاه و مرکز نظامی ٢٠٠امريکا در افغانستان بسته شده يا به اردوی افغانستان تحويل داده شده، و قرار است که 

  . گر نيز بسته و بنابر لزوم ديد مقامات نظامی امريکا به دولت افغانستان واگذار گردنددي

يک )  درصد مخارج اردوی پوشالی را امريکا می پردازد٩٠(اردوی افغانستان که با پول امريکا راه اندازی شده است 

که چون سگ ھار امريکا در منطقه اردوی پوشالی است که در درازمدت وظيفۀ آن سالخی توده ھای فقير کشور ماست 

 ٢٠١۴امريکا برای اينکه لگام اين اردو را در دست داشته باشد، اعالم کرده است که پس از سال . عمل خواھد کرد

امريکا قبالً مصارف . ليارد دالر را ساير کشورھا به اردوی افغانستان کمک خواھند کرديليارد دالر و يک مي م٣ساالنه 

ليارد کاھش يافت و اکنون قرار است پس از ي م۶ليارد دالر برآورد کرده بود که بعد به ي م١٢غانستان را  اردوی افۀساالن

  . ليارد دالر کاھش پيدا کندي به چھار م٢٠١۴سال 

 طبقاتی ھر روز عمق بيشتر می ۀاز آنجا که استعمار کشور ما با فقر و ناداری توده ھای زحمتکش ھمراه است و فاصل

دی از جوانان به خاطر ھمين فقر و از روی ناآگاھی به اين اردوی پوشالی جلب می شوند، اما بعد از آن که يابد، تعدا

خود شاھد جنايات خارجی ھا و برخوردھای توھين آميز آنان می شوند، از اين اردو فرار می کنند و يا بر مربيان 

 سربازی که ١٠زارت دفاع امريکا می گويد که از ھر بر ھمين اساس و. خارجی شليک نموده آنان را به قتل می رسانند

 ۵٠بيش از ) ٢٠١٢(تنھا در سال روان ميالدی . کنند به اردوی افغانستان جذب می شوند، شش تن آن دوباره فرار می

فرار روزافزون جوانان از اردو سبب شده است که بر . سرباز خارجی توسط سربازان اردو و پوليس کشته شده اند

 ويسا نشر شده، امريکا از ۀ روزنام٢٠١٢بر و اکت١٧آن در شمارۀ از  ئیارش نيويارک تايمز که قسمت ھااساس گز

  !!!دولت پوشالی خواسته که فرار از اردوی پوشالی را جنايت اعالم کند

ست ھا و پوليس و امنيت ملی نيز از نھادھای پوشالی امنيتی کشور ما به شمار می روند که عمدتاً پر از بقايای خادي

افراد رده اول و رھبری پوليس را اکثراً صاحب . نيروھای امنيتی دولت پوشالی حزب دموکراتيک خلق می باشد
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سازد و صفوف آن را افراد بيسواد و معتاد تشکيل می دھد که بنابر آمار   حزب دموکراتيک خلق میۀمنصبان گذشت

  .اشندب  درصد آن بيسواد می٩٠ درصد آن معتاد و ۶٠منتشر شده 

 سابق هفرماند(خصوص جنرال پتريوس ه  ھا بئیدر کنار اردو و پوليس، دولت پوشالی با ھدايت مستقيم امريکا

پوليس محلی که از . را روی دست گرفت) پوليس محلی(طرح اربکی سازی ) نيروھای امريکاـ ناتو در افغانستان

الگر، دولت پوشالی و طالبان، بالی ديگری است که بر جنايتکاران تنظيمی و جھادی تشکيل شده، در کنار نيروھای اشغ

اين نيروی جنايتکار که از خود قومندان دارد و به . خصوص دھقانان در روستاھا نازل شده استه توده ھای نادار و ب

کس جوابده نيست، لومپنانی را گردآوری نموده است که خانه ھای مردم را چور می کنند، حاصالت آنان را می  ھيچ

 ٢١ ديده بان حقوق بشر روز ئیبراد آدامس رئيس بخش آسيا. زدند و از کشتار و تجاوز جنسی خودداری نمی کنندد

 ضمن انتشار گزارشی در مورد پوليس محلی گفت که تحقيقات آنھا بيانگر اينست که اربکی ھا در اختطاف ١٣٩١سنبله 

 ساله در ماه اپريل ١٣طور مثال به اختطاف يک پسربچۀ اين نھاد به . و تجاوز جنسی و سرقت اموال مردم نقش دارند

 اشاره می کند که پس از اختطاف مورد تجاوز گروھی گروپ چھار نفری اربکی ھا در واليت بغالن قرار ٢٠١٢

  .گرفت

  .ادامه دارد

 ـ بخش ھشتم) ارگان تيوريک ـ سياسی سازمان انقالبی افغانستان( چھارم ۀبه پيش شمار

 


