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  تفاوت هاي رژيم پوشالي و غير پوشالي
  

ر مورد رژيم پوشالي  توضيحاتي د درين شمارهخواهر ما شكوفه جان طي تماس تليفوني ضمن تقديم سالم، از ما خواسته تا
 كه با مقولة رژيم پوشالي از خوانندگان هميشگي پيشرو بوده ، ضمن تمجيد از كار نشريه، مي نويسدوي كه يكي . ارائه داريم

 مقوله را توضيح و تفاوت رژيم هاي پوشالي و ، اگر لطف نمائيد، ايندر پيشرو هميشه رو به رو شده و معني دقيق آنرا نمي دانم
با تشكر ازين خواهر گرامي، در حد توان خواهيم كوشيد تا  تفاوت وم و اينك لي را مشخص سازيد، خوشحال مي شغير پوشا

  .    واضح سازيمبرايشان ميان اين دو رژيم را 
پوشالي عموماً داري استقالل سياسي نبوده و برنامه هاي حكومت داري از طرف ديگران تدوين و بر اين رژيم ها هاي  رژيم 
اينان براي . سران اين رژيم ها از صالحيت بسيار معدودي برخوردار اند و فاقد استقالل سياسي مي باشند.  يل مي گرددتحم

سران اين .  پيش برده نمي توانند و بدون اجازة آنان كارمستقلي را برآوردن خواست هايشان به باداران خود التماس مي كنند
صالحيت تعيين  تعيين مي كنند و وان مشاور و كارگذارده شده و افراد وابسته را به عنرژيم ها اكثر در هالة از جاسوسي پوشي

اين سران در كار بيرونيان مداخله كرده نمي توانند و خود را چون ماموران آنان مي . ي قدرت را ندارندافراد رده هاي باالئ
آنان حتي از كشتار ملت خود هم .  منافع اربابان شان مي كنند منافع ملي را فدايبه سرمايه اندوزي اشتغال دارند،دانند و پيوسته 

ي با مردم را ندارند، در ترتيبات بسيار پيچيدة امنيتي قرار مي گيرند و ظاهر و باطن ي كرده نمي توانند و توان روياروئجلوگير
اينان در برابر هر . ردم ثبت مي نمايندهر كاري را به نام مردم انجام مي دهند و هر فسادي را به پاي م.  دارنديكامالً متفاوت

حرف و انتقادي بسيار حساس اند و زندگي مادي و معنوي خود را در گرو خارجي ها دانسته و آنان را قيم زندگي خود قرار 
  .مي دهند

لة ملي براي اين رژيم ها مسأ. ي ندارند و حتي از تضرع و التماس نيز ابائ به بيرونيان توسل مي جويندي كوچك كاربراي پيشبرد
 و بر موفقيت هر كاري را در وابستگي فكر مي كنند. ي نداردي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي معنائو استقالل در تمام زمينه ها
اطن در ظاهر يك چيز و در ب.براي خارجي ها صادق و براي ملت خود ناصادق مي باشند.  مي گذارندهر اقدامي نام منافع ملي

سران اين رژيم ها  از حضور خانواده هاي شان در داخل كشور هراس . ، متلون ونا صادق اندچيز ديگري مي گويند، دو رو
 شدارند و از مردم به شدت مي ترسند و خود را به پاي هر خسي براي حفظ قدرت مي اندازند و به هزار دليل و استدالل كوش

دهند و در ظاهر به قوم و قبيله و دين و سمت مي چسبند، اما در عمل به هيچ يك ئت  تا جنايتكارا ن همراه را برامي كنند
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لفان خود را تطميع و تسليم مي  مخابه شيوه هاي مختلف. شنديازينان باور ندارند و فقط به منافع خود و حاميان خود مي اند
  . شان مي آويزندگردنال بر ي از قدرت نصب شان مي كنند، زور و توطئه مي نمايند و مدكنند، به جاهائ

 ومردم اين ارد باال بر آنها  تطبيق شدههمين اكنون در جهان رژيم هاي پوشالي و وابستة بسياري وجود دارند  كه بيشتر مو
 در  ما شده،در افغانستان نيز چنين رژيم هاي وجود داشته كه ثبت تاريخ كشور. كشور ها خواهان سرنگوني آنها مي باشند

اميدواريم با اين توضيح كوتاه پاسخ خواهر خود را . ن در شماره هاي بعدي به معرفي برخي از آنها مي پردازيم صورت امكا
  .داده باشيم

  
  :يادداشت 

ونه ھای تاريخی من" نشريه پيشرو"با تشکر از دوستيکه اين نوشته را ارسال نموده بودند، بايد بيفزائيم که ھر چند 
، با آنھم از ديد ما نه تنھا در کردانتقاد يافت تا آنرا نموده تا مقاله کامل شده و حق يک رژيم پوشالی را معرفی ن

ادارۀ مستعمراتی " گذشته نمونه ھائی از دولت ھای پوشالی در افغانستان وجود داشته، بلکه در شرايط کنونی 
  .خوبترين و کاملترين نمونۀ آن به شمار می رود" کرزی

   به اميد سرگونی تمام دولت ھای پوشالی و ضد مردمی                                    
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