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    ارتجاعي-ستي اننخابات امپریالیمرگ بر

  
سرباند رژیم دست نشانده )) انتخاب ((  ارتجاعي براي -مضحكه نمایشي انتخابات امپریالیستي 

به مرحله به اصطالح , اشغالگران امپریالیست به سردمداري امپریالیست هاي امریكایي 

این به فریبكاري ها و دغلبازي هاي , در این مرحله . مبارزات انتخاباتي وارد گردیده است 

اصطالح انتخابات بیشتر از پیش خود را نشان خواهد داد و رسوایي ها و گند و كثافات 

امپریالیست هاي اشغالگر و خائنین ملي دست نشانده شان بطور روز افزون تري بر مال خواهد 

  .شد 

 از هم, ارتجاعي را _ هر نوع انتخابات امپریالیستي  , افغانستان ) مائوئیست ( حزب كمونیست 

حزب به تاسي از .  در برنامه اش تحریم كرده است , لحاظ استراتژیك و هم از لحاظ تاكتیكي 

. این موضع برناموي اش فریبكاري انتخاباتي جاري را از قبل بصورت كامل تحریم كرده است 

ارتجاعي _ مرگ بر انتخابات امپریالیستي (( تحت عنوان , )) شعله جاوید (( ما در شماره دوم 

  .در این مورد به صورت صریح و روشن اعالم كردیم )) 

متشكل از خاینین ملي خادم و ,  حاكمیت دست نشانده به هر شكل و شمایلي كه در آید …(( 

این حاكمیت از لحاظ طبقاتي بخش عمده . خدمتگزار متجاوزین و اشغالگران امپریالیست است 

رهزن و , ردانندگان این حاكمیت عناصر جنایتكار گ. فیودال ها و كمپرادوران را نمایندگي میكند 

بصورت مستقیم و یا , چپاولگري هستند كه در ویراني هاي كنوني كشور و دربدري مردمان آن 

چه توسط خاینین , تركیب اساسي حاكمیت پوشالي . نقش هاي مهمي بازي كرده اند , غیر مستقیم 

و " اساسي " و یا " اضطراري " ي چه توسط لویه جرگه ها, ملي در بن به وجود آید 

سرهمبندي به اصطالح قانون اساسي و چه توسط انتخابات نمایشي ریاست جمهوري و پارلماني 

دست نخورده باقي مي ماند و دچار تحول ماهوي و یا حتي , توسط اشغالگران امپریالیست 

  . تحوالت جدي غیر ماهوي نمي تواند شود 

مار طبقاتي فیودالي و بورژواكمپرادوري در ذات و سرشت این خیانت ملي و نگهباني از استث

شوونیزم و . ریشه دارد , كه سرنوشت آنرا از ابتدا تا انتها رقم مي زند , حاكمیت دست نشانده 

خصلت هاي برجسته این حاكمیت ارتجاعي , ستمگري ملي و مرد ساالري فیودال كمپرادوري 

یكي از تبارزات مهم ماهیت ضد , ي مذهبي هویت ارتجاع. ستمگر را تشكیل مي دهد 

) مائوئیست ( برنامه حزب كمونیست   ( )).   دموكراتیك این حاكمیت استبدادي را مي سازد 

  )فصل سیماي كنوني افغانستان  _ افغانستان 
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               ٣صفحه                     شعله جاوید     دوره سوم م                    چهارشماره 
  

" افغانستان نمي تواند مبارزه در راه بدست آوردن استفاده از ) مائوئیست ( حزب كمونیست (( 

, ارتجاعي را مدنظر قرار دهد _ پارلمانتاریزم و سایر اشكال انتخابات امپریالیستي " مزایاي 

ل سیستم بورژوادموكراتیك به وجود نیمه فیودال افغانستان نه تا حا_ زیرا در جامعه مستعمره 

حزب , حتي به فرض به وجود آمدن چنین سیستمي . آمده است و نه در آینده به وجود خواهد آمد 

_ مي باید انتخابات پارلماني و سایر اشكال انتخابات امپریالیستي ) مائوئیست ( كمونیست 

زیرا كه فقط و , تحریم نماید , یكي هم از لحاظ تاكت. هم از لحاظ استراتژیك , ارتجاعي را قویا 

فقط همچون پرده نازكي چهره كریه استبداد امپریالیستي و ارتجاعي حاكم بر جامعه را خواهد 

) مائوئیست ( برنامه حزب كمونیست (    . )پوشاند و نظام سر و دم بریده اي بیش نحواهد بود 

   ) )  مشخص كنوني جنگ خلق شكل( فصل جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي _ افغانستان 

تحریم كامل , افغانستان ) مائوئیست ( حزب كمونیست , با توجه به حقایق مسلم و روشن فوق 

ارتجاعي به اصطالح انتخابات _ فرمایشي و عوام فریبانه امپریالیستي , نمایش مضحكه آمیز 

و ها و شخصیت هاي ما از تمامي نیر. ریاست جمهوري رژیم دست نشانده را اعالم مي نماید 

ملي و دموكرات و توده هاي پیشرو كشور میخواهیم كه فعاالنه به كارزار تحریم این , انقالبي 

  .)) .ارتجاعي بپیوندند _ انتخابات امپریالیستي 

از , امپریالیست هاي اشغالگر و خائنین ملي با استفاده از ده ها و بلكه صد ها رسانه گروهي 

, روز و شب براي  این مضحكه نمایشي , ه تا جراید و صفحات انترنیتي رادیو و تلویزیون گرفت

آنها كل پروسه نامنویسي و . تبلیغات مي نمایند تا براي شركت مردم در آن خلق افكار نمایند 

به عنوان یك موفقیت بزرگ ,  توزیع كارت شركت در این برنامه ضد ملي و ضد مردمي را 

, دعي اند كه تقریبا صد فیصد واجدین شرایط شركت درانتخابات براي شان تبلیغ مي نمایند و م

آنها با تبلیغات وسیع و . شركت خواهند كرد )) انتخابات (( كارت راي دهي گرفته اند و در 

این نمایش مسخره را مورد حمایت وسیع و تقریبا صد درصدي , گوش كركن سعي دارند 

شب و روز . وانمود سازند ))  راسي امریكایي دموك(( مردمان افغانستان و یك موفقیت بزرگ 

گام , مصروف این تبلیغات اند كه انتخاب به اصطالح رئیس جمهور براي رژیم دست نشانده 

  .بزرگي به سوي دموكراسي و آزادي براي مردمان افغانستان است 

                                                                            :         اما واقعیت غیر از این است 

 این انتخابات برنامه اي است كه در اصل توسط اشغالگران رویدست گرفته شده است و در 

 این انتخابات براي دوام, به بیان دیگر . خدمت دوام و تحكیم موقعیت اشغالگرانه آنها قرار دارد 

 ضد استقالل افغانستان و ضد آزادي ,و تحكیم حالت مستعمراتي افغانستان برنامه ریزي شده 

   ملي مردمان آن است و یك حركت ضد ملي آشكار و علني محسوب مي گردد

                                           ۴  صفحه                  شعله جاوید        دوره سوم شماره چهارم                 
  
م دست نشانده و تحكیم و گسترش پایه هاي این انتخابات براي شكلدهي بیبشتر به رژی

این انتخابات در خدمت , به عبارت روشن تر . اجتماعي آن به راه انداخته مي شود 

این وطنفروشان مرتجع قرار دارد و یك پروگرام . تحكیم و بسط موقعیت خائنین ملي 

                                                                   . ضد ملي و ضد دموكراتیك است 

  حاكمیت دست نشانده بخش اعظم فیودال ها و بورژوا كمپرادور ها و نمایندگان سیاسي 

شان را در بر مي گیرد و مدافع منافع این دو طبقه استثمارگر و در اساس مدافع نظام 

حفظ و نمایش انتخاباتي جاري در خدمت . نیمه فیودالي در افغانستان است _ مستعمراتي 

تحكیم نظام ارتجاعي حاكم و در خدمت تامین منافع طبقات ارتجاعي استثمارگر قرار 

                                                                                  .                      دارد 

جاعي را روي ارت_ امپریالیستي )) قانونیت ((  این نمایش مضحكه آمیز كه قرار است 

آنچنان پر از تقلبات و ساختكاري ها است كه كمتر كسي به شفافیت آن , صحنه بیاورد 

              .          حتي اكثریت بزرگي از كاندیداهاي شركت در این نمایش , باور دارد 

 نه, شامل زنان و مردان ,  و بااالخره اینكه اكثریت بسیار بزرگي از مردمان افغانستان 

این . در پروسه اخذ كارت راي دهي سهم گرفته اند و نه در انتخابات سهم خواهند گرفت 

كارت راي دهي گرفته اند و , ادعا كه تقریبا تمامي واجدین شرایط شركت در انتخابات 

.         یك دروغ محض است و ذره اي حقیقت ندارد , در انتخابات شركت خواهند كرد   

 جاوید را بصورت ویژه به بررسي رابطه میان حالت مستعمراتي این شماره شعله,  ما 

و تحت اشغال بودن كشور و موجودیت رژیم دست نشانده اشغالگران امپریالیست در آن 

در این . اختصاص داده ایم , و انتخابات ریاست جمهوري براي رژیم دست نشانده , 

دیگري نیست مگر تالشي بررسي میخواهیم نشان دهیم كه این بازي انتخاباتي چیز 

ازسوي امپریالیست هاي اشغالگر و خائنین ملي براي دوام و استحكام بیشتر حالت اشغال 

كشور و بقاي رژیم دست نشانده و قانونیت بخشیدن به آن و به عبارت دیگر تالشي براي 

                                      نیمه فیودالي حاكم بر كشور -حفظ و دوام نظام مستعمراتي 

امید واریم این شماره شعله جاوید نقش معیني در خدمت به تحریم این انتخابات 

                                                                  ارتجاعي بازي نماید  -امپریالیستي  
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                                          ٥  صفحه                   شعله جاوید          دوره سوم شماره چهارم               
  

  اشغال و انتخابات ریاست جمهوريتحت مستعمره
 

تاریخ سلطه مستقیم و غیر مستقیم استعمار و امپریالیزم  , تاریخ افغانستان   
افغانستان یك كشور تحت اشغال قوت هاي نظامي امپریالیستي به سردمداري امپریالیست هاي 

در چنین شرایطي كه كشور حتي از استقالل ظاهري نیمه مستعمراتي نیز . ي است امریكای

انتخابات پارلماني و سایر اشكال انتخابات , انتخابات ریاست جمهوري , برخوردار نمي باشد 

.            صرفا یك نمایش مضحكه آمیز مستعمراتي است و بس , ارتجاعي _ هاي امپریالیستي   

ین نیست كه چنین انتخابات هایي در شرایط نیمه مستعمراتي مي توانند واقعا  درینجا منظور ا

امپریالیستي _ در شرایط نیمه مستعمراتي نیز نمایشات انتخاباتي ارتجاعي . دموكراتیك باشند 

فقط و فقط همچون پرده نازكي چهره كریه استبداد ارتجاعي و امپریالیستي حاكم بر جامعه را 

اما همانگونه كه یك استقالل ظاهري . ظام سرو دم بریده اي بیش نخواهد بود خواهد پوشاند و ن

ولي در . انتخابات هاي ظاهرالصالحي نیز مي توانند برگزار گردند , مي تواند وجود داشته باشد 

شرایط مستعمراتي این ستر پوشي و ظاهر سازي قویا رسوا و آفتابي است و پرده ساتر آنچنان 

                                                  .                ر نیست چیزي را بپوشاند نازك است كه قاد

خائنین ملي گرد آمده در چوكات رژیم دست نشانده و خیل تسلیم ,    اما علیرغم این حقایق مسلم 

شان پرده بر رسوایي هاي وطنفروشانه و خائنانه , پیوسته تالش دارند , طلبان دنباله رو آنان 

البته . قباحت هاي شان را حسنات و بي عزتي هاي شان را عزت و سر بلندي بنمایانند , اندازند 

منكر این حقیقت علمي و ثابت شده , بصورت واضح و روشن , آنها در این تالش مذبوحانه 

اجتماعي نمي شوند كه در یك كشور مستعمره و تحت اشغال قوت هاي نظامي امپریالیستي كه 

سخني هم نمي توان از , قدرات آن كشور و مردمانش توسط قدرت هاي اشغالگر تعیین گردد م

اما حقیقت مسلم تر و واقعیت روشن تري را . دموكراسي و انتخابات دموكراتیك بر زبان آورد 

این حقیقت مسلم و واقعیت روشن این است كه افغانستان كنوني یك مستعمره . منكر مي شوند 

.                                      درت هاي امپریالیستي خارجي و فاقد استقالل است تحت اشغال ق  

و وطنفروشان زمان )) پرچمي (( و )) خلقي (( همانند وطنفروشان ,   وطنفروشان كنوني 

تجاوز بر افغانستان و اشغال كشور توسط قوت هاي امپریالیستي را كمك به , استعمار انگلیس 

انستان وانمود مي سازند و این قوت ها را نه قوت هاي اشغالگر بلكه قوت هاي مردم افغ

, باز هم همانند همان وطنفروشان قدیمي , تر از این  حتي باال. خدمتگزار افغانستان جا مي زنند 

در خدمت تامین استقالل كشور و آزادي ملي مردمان كشور , حضور این قوت ها در كشور را 

                                                                             ادعا دارند كه اكثریتآنها. مي دانند 

                                           ٦ صفحه                   شعله جاوید        دوره سوم شماره چهارم                 
استقبال مي نمایند و خواهان دوام , وز و اشغالگر از این قوت هاي متجا, مردمان افغانستان 

تسلیم طلبان هاري نیز , حتي باال تر از این . حضور و موجودیت شان در افغانستان هستند 

هستند كه به نظر نمي رسد استخوان خشكي هم از خوان یغماي امپریالیست هاي اشغالگر 

بریده , انند سگ استخوان خورده ولي هم, امریكایي و غیر امریكایي نصیب شان شده باشد 

 مردم افغانستان بخاطر ختم جنگ و تامین امنیت و غیره تمام: (( بریده عو عو میكنند كه 

  . )) .                             طرفدار حضور قواي خارجي در كشور هستند 

قاومت هاي مبارزات و م,  جالب اینجا است كه خائنین ملي و تسلیم طلبان وطنفروش كنوني 

آنها با . ضد استعمار انگلیس و ضد سوسیال امپریالیزم شوروي در افغانستان را مي ستایند 

اینچنین صحنه سازي هایي خود شان را ضد تجاوز و اشغالگري استعماري و امپریالیستي مي 

اما این امر را در خدمت توجیه خیانت هاي ملي و وطنفروشي هاي شان قرار مي . نمایانند 

ند و این ادعاي دروغین را مطرح مي نمایند كه اوضاع كنوني با اوضاع زمان تجاوز ده

 .                 ها فرق دارد )) شوروي (( واشغالگري انگلیس ها و 

بر اریكه )) خلقي ها (( و )) پرچمي ها ((   آن زماني كه رژیم دست نشانده و وطنفروش 

ادعا ها و قلقله هاي ضد انگلیسي پر , یه زده بود چاكري سوسیال امپریالیست هاي شوروي تك

كمك , ولي تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروي بر افغانستان را , طمطراقي داشت 

وطنفروشان كنوني نیز تا جائیكه به گذشته . انترناسیونالیستي به خلق افغانستان نمایش مي داد 

ولي , دارند )) شوروي (( سي و ضد ادعا ها و قلقله هاي پر طمطراق ضد انگلی, مربوط است 

ختم , كمك به تامین امنیت , تجاوز امپریالیست هاي امریكایي و متحدین شان را بر افغانستان 

 .  بازسازي كشور و تحقق دموكراسي در افغانستان مي دانند , جنگ 

ریخ سراسر تا: (( افغانستان مي گوید ) مائوئیست (  همان طوري كه برنامه حزب كمونیست 

تاریخ سلطه مستقیم یا غیر , یا در واقع سراسر تاریخ كشوري بنام افغانستان , معاصر كشور 

این تاریخ . مستقیم استعماركهن و امپریالیزم و حاكمیت طبقات استثمارگر وابسته به آنهااست 

 از یكجانب تاریخ مبارزات طبقاتي و ملي مردمان ما علیه طبقات حاكم استثمارگر و اربابان

استعمارگر و امپریالیست شان است و از جانب دیگر تاریخ سركوب این مبارزات توسط 

 . )) استثمارگران بومي و باداران خارجي استثمارگر و امپریالیست شان 

اگر مجموع این مرحله از تاریخ این خطه را از زمان اشغال كابل توسط ارتش استعماري 

 دوره. سال مي شود  ) 165( كصدو شصت و پنج مجموعا ی, انگلیس تا حال حساب نمائیم 

سوسیال ,  یعني هشتاد سال دوام كرد 1919 تا سال 1839سلطه استعمار انگلیس از سال 

  امپریالیست هاي شوروي هم تقریبا یك   
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                      ٧   صفحه                  شعله جاوید        دوره سوم شماره چهارم                 
 

و اینك تقریبا )  تقریبا سراسر دهه هشتاد قرن گذشته ( دهه این كشور را تحت اشغال داشتند   

سه سال است كه اشغالگران امپریالیست امریكایي و متحدین شان بر این سرزمین چنگ انداخته 

افغانستان , این مرحله فیصد مجموع وقت  ) 56( به این ترتیب در بیشتر از پنجاه و شش . اند 

فیصد مجموع وقت این مرحله  ) 44( حالت مستعمراتي داشته است و در كمتر از چهل و چهار 

بد تر اینكه حالت موجود كنوني یك حالت ) . نو مستعمراتي ( حالت نیمه مستعمراتي , 

گوناگون است بسته به علل و عوامل , اینكه این حالت چه مدتي دوام مي نماید . مستعمراتي است 

این مرحله هرقدر . ولي در هرحال به نظرنمي رسد كه یك حالت زود گذر و كوتاه مدت باشد , 

                 .   تاریخ مستعمراتي این خطه در مجموع طوالني تر مي شود , بیشتر دوام نماید 

                   

 یك مقایسه میان سه دوره مستعمراتي
 

یان این سه دوره از حالت مستعمراتي كشور به صراحت و روشني نشان مي یك مقایسه اجمالي م

دهد كه هرسه دوره از لحاظ مستعمره بودن كشور و نبود استقالل و آزادي ملي براي افغانستان 

كما اینكه در موارد غیر اساسي , اساسا مضمون و محتواي یكسان داشته و دارد , و مردمان آن 

              .                                     معیني میان آنها موجود است و موارد شكلي تفاوت هاي

                                                      :    ویژگي هاي مهم دوره سلطه استعماري انگلیس    

ار و استعماركهن برجهان سلطه داشت و قدرت هاي استعماري بطور آشك, در این دوره  ) : 1

.                                                    كشور هاي دیگر را مستعمره شان مي ساختند , علني   

ویژگي خاصي كه افغانستان داشت این بود كه میان هند برتانوي و امپراطوري رو به  ) :  2

ر حایل واقع بود و انگلیس ها ازآن بصورت یك كشو, گسترش تزاران روس به طرف جنوب 

.                                              كار مي گرفتند تا مانع پیشروي روس ها بطرف هند شوند   

از لحاظ نظامي , انگلیس ها در واقع در هر سه جنگي كه علیه افغانستان به راه انداختند  ) :  3

موفق شدند , شانده در اثر خیانت امیران دست ن, اما در جنگ اول و دوم . شكست خوردند 

سیاست خارجي افغانستان را كامال در انحصار خود نگاه , مطابق به قرارداد هایي با این امیران 

امیران دست نشانده از انگلیس ها مستمري میگرفتند و , در بدل این خیانت وطنفروشانه . دارند 

                                .  در امور داخلي با دست باز و طبق دلخواه خود شان عمل مي نمودند 

                                                 

 

 

                                          ٨ صفحه                    شعله جاوید     دوره سوم شماره چهارم                    
صرفا چند سال مختصر در  زمان جنگ , ن طي هشتاد سال سلطه استعمار انگلیس بر افغانستا ) :  4

ولي بیشتر اوقات قواي , كشور تحت اشغال مستقیم قواي انگلیسي قرار داشت  , اول و جنگ دوم 

انگلیسي در افغانستان حضور اشغالگرانه نداشت و سیاست استعماري از طریق امیران دست نشانده 

قتصادي استعمارگرانه خاصي را در استعمارگران انگلیسي سیاست ا ) : 5. پیش برده میشد 

این كشور براي انگلیس ها . افغانستان تعقیب نمي كردند و این كشور را بحال خودش رها كرده بودند 

مطرح بود و نه ) بورژوازي كمپرادور ( نه ازلحاظ پرورش یك بورژوازي دست آموز و وابسته 

فیودالیزم افغانستان را , ي تمام این دوره آنها ط. حتي از لحاظ بازار فروش براي تولیدات انگلیسي 

ي سوسیال امپریالیست هاي ویژگي هاي مهم دوره اشغالگر .تقریبا دست نخورده باقي گزاشتند

                                                                                                                    :شوروي 

دفاع از منافع , واي متجاوز و اشغالگرسوسیال امپریالیست ها تحت نام دفاع از انقالب ق ) :  1  

به افغانستان تجاوز نموده و این كشور را , كارگران و دهقانان و مبارزه علیه امپریالیزم و ارتجاع 

                                                                                                              .اشغال كردند

سوسیال امپریالیست ها افغانستان را بمثابه تخته پرشي به سوي آبهاي گرم بحر هند اشغال  ) :  2 

این حركت بخشي از حركت تهاجمي جهاني سوسیال امپریالیست ها در مناطق مختلف سه . كردند

تحت رهبري امپریالیست هاي امریكایي , تي رقیب قاره بود و عكس العمل بسیار شدید بلوك امپریالیس

مقاومت شدیدي كه سوسیال امپریالیست ها در افغانستان . و مرتجعین وابسته به آنها را بر انگیخت , 

. عمدتا حاصل تضاد ملي خلق هاي افغانستان با سوسیال امپریالیزم شوروي بود , با آن روبرو شدند 

لوك امپریالیستي رقیب نیز نقش بسیار جدي اي در این جنگ بر ولي در این میان تضاد میان دو ب

                                                                                                               .عهده داشت 

 آن بسیار جنگ تجاوزكارانه و اشغالگرانه سوسیال امپریالیست ها و همچنان مقاومت علیه ) :  3 

طرف مقاومت بیش از یك میلیون تلفات و در حدود دو , در طول این جنگ . شدید و خونین بود 

در حالیكه مجموع كشته ها و زخمي هاي قواي اشغالگر بیشتر از , میلیون زخمي و معیوب داشت 

اران قریه یا هز. پنجاه هزار نفر و از قواي پوشالي رژیم دست نشانده بیشتر ار یكصد هزار نفر بود 

سیستم . تعداد زیادي از شهر ها شدیدا ویران شدند . كامال ویران شدند و یا به شدت صدمه دیدند 

جنگالت وسیعا به , زراعتي افغانستان كه اساس اقتصاد كشور را تشكیل مي دهد به شدت آسیب دید 

انستان را تحت اشغال داشتند قواي متجاوز و اشغالگر سوسیال امپریالیست ها تقریبا یك دهه افغ ) :  4

عمال بصورت بسیار , آنها در طي این مدت . و در تمامي نقاط كشور عملیات نظامي انجام مي دادند 

گرچه در این مورد مثل زمان , قدرتمندي كنترل سیاست خارجي و داخلي افغانستان را بدست داشتند 

در كابل )) شوروي (( ل این مدت سفیر در طو. انگلیس ها قرار داد رسمي با رژیم كابل نداشتند 

در )) شوروي (( فرمانده قواي نظامي , عمال سیاست حارجي و داخلي افغانستان را بدست داشت 

                                                                                                                 , افغانستان 
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                                           ٩   صفحه                 شعله جاوید      دوره سوم                   م چهارشماره 
شبكه استخباراتي  رژیم .  بي . جي . كا , فرمانده عالي قواي پوشالي رژیم دست نشانده بود 

ژیم نیز كامال تحت اداره و دست نشانده را مستقیما شكل مي داد و اداره میكرد و پولیس امنیه ر

.                                                                 ها قرار داشت )) شوروي (( كنترل مستقیم   

آنها تمام . یك اشغالگري همه جانبه بود , اشغالگري سوسیال امپریالیستها در افغانستان  ) :  5

نیز , عالوه بر جوانب سیاسي , عي را در افغانستان فرهنگي و اجتما, جوانب زندگي اقتصادي 

.                                       طبق دلخواه و مطابق به منافع و خواست هاي شان شكل میدادند   

:                    ویژگي هاي دوره كنوني اشغالگري امپریالیست هاي امریكایي و متحدین شان     

تحت نام مبارزه علیه تروریزم و در واقع , هاي امریكایي و متحدین شان امپریالیست  ) :  1  

به افغانستان تجاوز كرده و این كشور را اشغال كرده , تحت نام انتقامگیري حادثه یازده سپتامبر 

بازسازي و تامین حقوق زنان در , تامین امنیت , آنها مسایلي مثل برقراري دموكراسي . اند 

.                                         ش این تجاوز و اشغالگري شان قرار داده اند افغانستان را روك  

, در تجاوز و اشغالگري كنوني امپریالیست هاي امریكایي و همركابان جنگي شان  ) :  2

. مطرح است , افغانستان بمثابه راه انتقال نفت و گاز آسیاي میانه به شبه قاره هند و بحر هند 

اهمیت منطقوي زیادي دارد و به این اعتبار داراي اهمیت , ل بر این راه انتقال نفت و گاز كنتر

اعمال این كنترل براي امپریالیست هاي امریكایي جهت تامین برتري طلبي . بین المللي است 

       .                            بسیار مهم و حیاتي است , امپریالیستي شان در سطح منطقه و جهان 

متجاوزین و اشغالگران كنوني در قدم اول مزدوران دیروزي شان را كه در واقع تاریخ  ) :  3

, حمله و تجاوز بر افغانستان . مورد حمله و تعرض قرار دادند , مصرف شان سپري شده بود 

شكل حمله و تعرض بر ضد رژیم طالبان بخاطر سرنگوني این رژیم و برچیدن پایگاه هاي 

در این مرحله جنگ از سوي متجاوزین بسیار شدید و . ه از افغانستان را بخود گرفت القاعد

هزاران تن از اهالي ملكي افغانستان بخاك و خون , در طي مدت كمتر از دوماه . خونین بود 

ویرانه تر گردیده و , ده ها هزار تن آواره و بیخانمان گردیدند و كشور ویرانه , كشیده شدند 

مقاومت علیه این حمله و تعرض از طرف طالبان و القاعده . یش با خاك یكسان گردید بیشتر از پ

, ولي بنا به نارضایتي وسیع مردم از رژیم طالبان و القاعده , دركوتاه مدت بسیار شدید بود , نیز 

اتخاذ استراتژي جنگي غلط توسط قوت هاي مسلح شان و شدت فوق ,  تا سرحد نفرت از آنها 

پس از سقوط .  پس از مدتي وسیعا درهم كوبیده شده و فرو پاشید , مالت متعرضین العاده ح

بقایاي نیروهاي آنها كماكان بصورت , رژیم طالبان و فروپاشي پایگاه هاي القاعده در افغانستان 

          در مقایسه با مقاومت علیه قواي , پراگنده به مقاومت شان ادامه میدهند ولي این مقاومت 

     

                                          ١٠   صفحه                شعله جاوید        دوره سوم م                 چهارشماره 
       .                متري است داراي شدت و گستردگي به مراتب ك, سوسیال امپریالیزم شوروي 

تضاد ملي خلق هاي افغانستان با امپریالیست هاي یكي اینكه :   این وضعیت دو دلیل اصلي دارد 

نسبت به زمان , با وجودي كه تضاد عمده كنوني جامعه محسوب مي گردد , متجاوز و اشغالگر 

ضعیف تر عمل مي نماید و دیگر اینكه , تجاوز و اشغالگري سوسیال امپریالیست هاي شوروي 

هنوز هم عمدتا میان شان ائتالف دارند و تمام قدرت هاي امپریالیستي در رابطه با افغانستان 

هنوز هم تضاد میان امپریالیست ها , در رابطه با افغانستان , از این جهت . همسو عمل مي كنند 

تابع وحدت و ائتالف میان شان است و همه در پهلو و یا پشت سر امپریالیست هاي امریكایي 

                                                                                            .        صف كشیده اند 

 دلیل عمده عملكرد نسبتا ضعیف تضاد ملي خلق هاي افغانستان با امپریالیست هاي متجاوز و 

اشغالگر این است كه اكثریت توده هاي مردم از جنگ هاي بي فرجام تحت رهبري نیروهاي 

 حالیكه در,  دیگر نمي خواهند تحت رهبري این نیروها بجنگند ارتجاعي اسالمي خسته شده اند و

. ندارد مت علیه متجاوزین واشغالگران دردسترس شان قرارانقالبي مقاوهنوزبرنامه ملیمردمي و

  در صورتي كه كدام بلوك رقیب امپریالیستي و یا قدرت هاي رقیب پر قدرت در  مقابل 

,  قدرت امپریالیستي یگانه ابر قدرت جهان نمي بود امپریالیزم امریكا وجود مي داشت و این

طالبان و القاعده مي توانستند یك مقاومت ارتجاعي نسبتا شدید تر و گسترده تر ولي وابسته به 

. ولي چنین حالتي وجود ندارد . رقباي امپریالیست هاي امریكایي را شكل بدهند و به پیش برند 

جاوزین و اشفالگران كه قاعدتا باید با پشتوانه رقباي در نتیجه یك مقاومت ارتجاعي علیه مت

بطور . از چنین پشتوانه اي بصورت مشخص برخوردار نمي باشد , امپریالیست آنها پیش برود 

نسبت به سوسیال امپریالیزم , امپریالیزم امریكا به عنوان یگانه ابر قدرت جهان , خالصه 

, راتب دستش باز تر است و میدان عمل وسیع تري به م, از لحاظ رقباي امپریالیستش , شوروي 

در این میان . در رابطه با مسایل افغانستان و همچنان مسایل سایر كشور ها  در اختیار دارد 

, به عنوان روپوش تجاوز و اشغالگري امپریالیستي در افغانستان )) سازمان ملل متحد (( نقش 

                                                                     .       شدیدا فریبكارانه و اغواگرانه است 

در چهار نوع سازماندهي نظامي و شكلبندي اوپراتیوي , قوت هاي نظامي امپریالیستي  ) :  4  
نیروهاي انئالف بین المللي ضد : (( در افغانستان حضور اشغالگرانه دارند , و تاكتیكي مختلف 

)) تیم هاي بازسازي والیتي (( , )) نیروهاي بین المللي كمك به تامین امنیت ( (, )) تروریستي 
)) .                                                             تیكه داران خصوصي امنیتي امریكایي (( و   

ست هاي    تعداد این نیروهاي اشغالگر در افغانستان نسبت به قواي اشغالگر سوسیال امپریالی
 اگر شدید تر و گسترده, ولي حضور اشغالگرانه آنها در سطح كل كشور , شوروي كمتر است 

                ضعیف تر و كمتر از آن نیست, نباشد )) شوروي (( تر از حضور اشغالگرانه قواي 
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زیرا , این قوت هاي اشغالگر فضاي افغانستان را بصورت كامل و انحصاري در كنترل دارند 

قواي مدافعه هوایي نیز انحصارا به آنها تعلق . كه رژیم دست نشانده كامال فاقد قواي هوایي است 

در ظرف . ره است یستم مدافعه هوایي بي بهدارد و رژیم دست نشانده بطور كامل از داشتن س

سازماندهي به اصطالح اردوي ملي رژیم دست نشانده توسط اشغالگران , سه سال گذشته

بصورتي پیش رفته است كه این انحصار اشغالگري فضاي افغانستان حتي از جانب رژیم دست 

 سراسر افغانستان را در , ساحه حضور نیروهاي اشغالگر .  ه نیز خدشه دار نگردیده است نشاند

قوت ((  این , پیش مي رود )) ضد تروریستي (( در ساحاتي كه عملیات جنگي . بر مي گیرد 

در نقاطي مثل شهر كابل . است كه وارد عمل مي شود )) هاي ائتالف بین المللي ضد تروریستي 

 براي تامین امنیت ))نیروهاي بین المللي كمك به تامین امنیت (( , و مركز چند والیت كلیدي 

مصروف , جلو گیري از برخورد و تصادم میان باند هاي مختلف متشكله آن  دست نشانده ورژیم

, تحت نام شركت در فعالیت هاي بازسازي )) تیم هاي بازسازي والیتي . (( هستند )) خدمت (( 

تعدادي . اند در والیات مختلف مصروف عملیات اند و فعالیت هاي استخباراتي شان را گسترده 

. ن جا بجا شده اند  در نقاط مختلف افغانستا))كت هاي خصوصي امنیتي امریكایي شر(( از 

شركت هاي خصوصي (( سربازان و افسران مزدور یكي از همین , محافظین رئیسدولت پوشالي

نام دارد و همان شركتي است كه چندي قبل در )) داینكور (( این  شركت  . هستند )) امنیتي 

                                                                         .  كابل دفترش مورد حمله قرار گرفت 
آنها . خارجي افغانستان را در دست دارندامپریالیست هاي اشغالگر امریكایي عمال كنترل سیاست داخلي و 

اخیرا . ده را ایجادكرده و پرورش مي دهندرژیم دست نشان, مپریالیست هاي اشغالگر همدست شانو سایر ا

ه یازده سپتامیر ومدت ها مدت ها قبل از حادث)) اي . آي . سي (( یك جنرال امریكایي افشا كرده است كه 

به عنوان رهبر آینده افغانستان در نظر گرفته و حامد كرزي را, قبل ازحمله ارتش امریكا به افغانستان

, ه در كابل قرار دارد راس رژیم دست نشاندكه چنین نوكر دست آموزي درغم اینعلیر. آموزش داده است 

نماینده , )) زلمي خلیل زاد(( اما كنترلحقیقي ومستقیم امورداخلي وخارجي سیاست افغانستان در دست

این او است كه در هر موردي تصمیم . قرار دارد , سفیر كبیر ایاالت متحده در افغانستان خاص بوش و

خواه مسایل مربوط به , خواه جنجال در لویه جرگه ها باشد , مي گیرد و علنا ابالغ مي نماید نهایي را 

و خواه مسایل ... , خواه درگیري میان جناح هاي مختلف رژیم دست نشانده , انتخابات ریاست جمهوري 

را در است كه قدرت سیاسي واقعي )) زلمي خلیل زاد (( در واقع این . متعلق به سیاست خارجي 

حوادث اخیر هرات .  نماید افغانستان در دست دارد و آنرا قویا و در موارد زیادي علنا و آشكارا اعمال مي

محسوب مي )) مشت نمونه خروار ((, آشكار و علني را به خوبي نشان داد , این اعمال قدرت قوي  كه

                                                        ارتش و پولیس رژیم دست, اشغالگران امپریالیست . شود 
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(( آنچه بنام . نشانده را بمثابه یك ارتش و پولیس صد در صد دست آموز به وجود مي آورند 

اردو  و پولیس ضد ملي , توسط اشغالگران ساخته مي شوند )) پولیس ملي (( و )) لي اردوي م

اي اند كه یكایك افسر و سرباز آن توسط اشغالگران انتخاب مي شود و مورد آموزش و تربیه 

اردو و پولیس وطنفروشي خواهند بود كه , واضح است كه چنین اردو و پولیسي . قرار مي گیرد 

تیار ولي نعمتان امپریالیست شان قرار خواهند داشت و طبق فرمان آنها عمل صد در صد در اخ

                                                                                                    .        خواهند كرد 

سي دلخواه شان را در   اشغالگران امپریالیست هیچگاهي پنهان نكرده اند كه میخواهند نظام سیا

بر قراري دموكراسي در افغانستان (( آنها این خواست شان را تحت نام . افغانستان پرورش دهند 

با توپ و تانك , باب طبع اشغالگران امپریالیست )) دموكراسي (( در واقع این . پیش مي برند )) 

اظ نظام سیاسي كامال در   بر مردمان افغانستان تحمیل مي گردد تا این كشور از لح52و بي 

این دموكراسي براي مردمان افغانستان چیزي را در بر ندارد و . خدمت آنها قرار داشته باشد 

یعني دموكراسي یك مشت جنایتكار فیودال و , دموكراسي دست نشاندگان و وطنفروشان است 

                                                                             .                               كمپرادور 

مداخالت مستقیم اشغالگران امپریالیست در امور افغانستان صرفا مسایل سیاسي  ) :  5  
, بلكه تمامي عرصه هاي دیگر جامعه یعني عرصه هاي اقتصادي , را در بر نمي گیرد 

آنها میخواهند كه , به عبارت دیگر . فرهنگي و اجتماعي را نیز شامل مي شود 
, افغانستان را به مثابه یك جامعه مستعمراتي و در بند در تمامي عرصه هاي سیاسي 

كه یك برنامه همه )) بازسازي (( برنامه . فرهنگي و اجتماعي در آورند , اقتصادي 
.  اینچنین هدفي را دنبال مي نماید , فرهنگي و اجتماعي است , اقتصادي , جانبه سیاسي 

                                                                      
 خائنین ملي و دعاي خیر براي اربابان اشغالگر شان

آنها نه تنها در , تا جائیكه مربوط به خائنین ملي و دست نشاندگان استعمارو امپریالیزم است 

ابان اشغالگر امپریالیست شان را مدح و ثناي ارب, دوره فعلي اسارت مستقیم كشور و مردمان آن 

استعمار انگلیس و اشغالگري سوسیال ( بلكه در دو دوره قبلي , همیشه بر زبان دارند 

امیران دست نشانده انگلیس و اعوان و انثار دور دسترخوان . نیزچنین بودند ) امپریالیست ها 

شان را )) گلیزي صاحبان ان(( دعاي خیر براي , آنها كه از آخور انگلیس مي خوردند 

قواي متجاوز و , )) پرچمي (( و )) خلقي (( وطنفروشان خائن .  هیچگاهي فراموش نمي كردند 

لقب داده بودند و تجاوز و اشغالگري )) قواي دوست (( , اشغالگر سوسیال امپریالیستي را 

.   میخواندند )) انقالب افغانستان (( به )) كمك انترناسیونالیستي (( سوسیال امپریالیست ها را 

سران دیگر رژیم و) شاه شجاع سوم یا حامد كرزي( این تنها شاه شجاع كنوني,درتاریخ افغانستان  
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 و تسلیم طلب آنان نیستند كه ادعا دارند حالت مستعمراتي دست نشانده كنوني و حامیان خائن

امیران دست نشانده انگلیس نیز پیوسته . كشور مورد حمایت اكثریت مردمان افغانستان است 

)) ملت كبیر انگلیزیه (( خود شان و مرهون منت )) رعایاي وفا شعار (( مردمان افغانستان را 

گفتن براي این )) لبیك , لبیك (( و انصار وفادار آنها نیز اعالم مي كردند و درباریان و اعوان 

ترجیح )) پرچمي (( و )) خلقي (( وطنفروشان .  دعاي خیر را هیچگاهي فراموش نمي كردند 

را زینت هر شعر و خطابه و مقاله و بیانیه شان ساخته بودند ))   شوروي -دوستي افغان (( بند 

((  چراي این شعار تكراري دروغین و خسته كن را شرط و باال تر از آن پذیرش بدون چون و

 این تنها خائنین ملي و تسلیم طلبان .مي دانستند  )) وطنپرستي(( و بلكه عین )) وطنپرستي 

به , كنوني در تاریخ افغانستان نیستند كه ادعا دارند متجاوزین و اشغالگران امپریالیست 

بلكه بنا به دعوت مردم افغانستان و , ال نكرده اند افغانستان تجاوز نكرده و این كشور را اشغ

اسارت , امیران دست نشانده انگلیس . براي كمك به مردمان افغانستان بر این خطه پا گزاشته اند 

افغانستان قلمداد مي )) اولواالمر واجب االطاعه و شرعي (( مستعمراتي افغانستان را خواست 

.  مكلف به پذیرش آن دانسته مي شدند )) شرعا (( ن خواستي كه مردمان افغانستا, كردند 

بنا به دعوت )) قواي دوست ((  داشتند كه  ادعا)) پرچمي (( و ))  خلقي (( وطنفروشان  

دفاعي میان افغانستان و و بر اساس قرار داد مشترك )) حكومت قانوني افغانستان (( 

آنها را یاري , یالیزم و ارتجاع از خارج به این كشور آمده اند تا علیه تجاوزات امپر ))شوروي((

                                                                                                          .        كنند 

 مردمان كشور و مخالفت علیه اشغالگران
                                     

آنها نه تنها در دوره استعمار انگلیس و دوره , افغانستان تعلق مي گیرد اما تا جائیكه به مردمان 

خواهان استقالل كشور شان و مخالف استعمارگران و , اشغالگري سوسیال امپریالیست ها 

بلكه فعال نیز خواهان استقالل كشور شان و مخالف اشغالگران امپریالیست , اشغالگران بودند 

بلكه دردوره كنوني , ئنین ملي و تسلیم طلبان نه تنها در آن دوره ها خا, دست نشاندگان . هستند 

ضعف . ولو اینكه تعداد شان نسبت به دوره هاي قبلي نسبتا زیاد باشد , نیز اقلیتي بیش نیستند 

مقاومت مسلحانه علیه اشغالگران در مجموع و نبود فعلي مقاومت مسلحانه ملي مردمي و انقالبي 

ن مفهوم نیست كه اكثریت مردمان افغانستان از اشغالگران و رژیم دست نشانده به ای, علیه آنها 

چند دهه فاصله زماني ,  میان اولین و دومین مقاومت ضد قواي انگلیسي .ایت مي نمایند شان حم

همانگونه كه میان دومین مقاومت و جنگ استقالل نیز چند دهه فاصله زماني , به وجود آمد 

                                                               این سال هاي طوالني بطوردر طي . ایجاد شد 
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ان افغانستان از سلطه استعماري اكثریت مردم, افغانستان ادعا نكرده است كه در این سال ها 

.                              انگلیس بر افغانستان حمایت مي كرده اند و طرفدار انگلیس ها بوده اند   

مسئله تجاوز و اشغالگري چیزي نیست كه فقط خواست مردمان ,    اما گذشته از این موضوع 

مردماني كه استقالل كشور و : سئله دو جهت دارد این م. بود و نبود آنرا تعیین نماید , افغانستان 

این . آزادي ملي شان مورد تجاوز قرار گرفته است و قدرت هایي كه تجاوزگر و اشغالگر هستند 

 بلكه درك حقیقي, یك واقعیت عیني است و بود و نبودش به اكثریت و اقلیت مربوط نیست 

.                  روري است ض صورت كه چون اكثریت مردمان افغانستان طرح مسئله به این  

لذا تجاوز و اشغالگري اي در كار , خواهان حضور قواي خارجي امپریالیستي در كشور هستند 

حقیقت را درك قانونمندي , این بینش فلسفي . بر پایه یك بینش فلسفي غلط استوار است , نیست 

این یك بینش فلسفي . ا جستجو مي نماید هاي واقعیت هاي عیني نمي داند بلكه آنرا در ذهن انسانه

ایده آلیستي است كه في المثل برمبناي ذهنیت اكثریت افراد در جامعه افغانستان مي تواند حكم 

                                                .   نماید كه جن و پري و بال و مادر آل واقعا وجود دارند  

        :  دو جهت دارد , اشغالگري به عنوان یك واقعیت عیني مسئله تجاوز و ,  بطور مشخص  

.                                         اشغالگران امپریالیست و مردمان به اسارت درآ مده افغانستان   

تا جائیكه به مردمان افغانستان مربوط است نه تنها خواست بلكه منافع حقیقي و عیني شان نیز در 

در واقع موضوع اساسي منافع حقیقي و . د و عدم وجود اسارت ملي آنها نقش دارد تعیین وجو

چنانچه این خواست مطابق به منافع عیني و . عیني آنها است و خواست شان اهمیت ثانوي دارد 

یك خواست توهم آمیز و غلط است ولو اینكه اكثریت بسیار بزرگي از آنها , حقیقي شان نباشد 

                                                                   .      كه ندارند , ته باشند چنین خواستي داش

 امپریالیزم نمي تواند تجاوز گر و اشغالگر نباشد
 هر نیروي خارجي را تحت هرگونه شرایطي نمي توان نیروي متجاوز و اشغالگر به حساب 

نمي , تحت هیچگونه شرایطي , اي خارجي امپریالیستي نیرو یا نیروه, ولي در هر حالتي . آورد 

چنین نیروهایي بنا به ماهیت اساسي و سرشت ذاتي شان نمي . توانند متجاوز و اشغالگر نباشند 

متجاوز بودن و , مثال در شرایط فعلي . توانند نیات امپریالیستي و سلطه گرانه نداشته باشند 

اصال , ست هاي امریكایي و شركاء شان در افغانستان اشغالگر بودن قوت هاي نظامي امپریالی

مربوط به این نیست كه اكثریت مردمان افغانستان خواهان حضور این نیرو ها در كشور شان 

این امر در اساس مربوط به ماهیت امپریالیستي این نیروها است و همین . هستند یا نیستند 

                                           را تعیین ميماهیت است كه متجاوز بودن و اشغالگر بودن آنها
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ر شان ولو اینكه اكثریت مردمان افغانستان بنا به هر دلیلي خواهان حضور آنها در كشو, نماید 

.                                                                                                  كه نیستند , باشند   

بناُء طرح موضوع به این صورت كه قوت هاي نظامي خارجي در افغانستان نیروهاي اشغالگر 

در نهایت به این معني است ,  نیست نیستند و افغانستان كنوني یك كشور تحت اشغال و مستعمره

كه قدرت هایي مثل دولت امریكا و دولتهاي اروپایي قدرت هاي امپریالیستي نیستند و پیمان ناتو 

طرح چنین ادعایي كم از كم مستلزم این امر است كه تمامي . نیز یك پیمان امپریالیستي نمي باشد 

,  شركاي جرم شان درتمامي نقاط جهان اقدامات و عملكرد هاي امپریالیست هاي امریكایي و

ازفلسطین و عراق گرفته تا امریكاي التین و از افریقا گرفته تا بالكان و فلیپین تبرئه گردد و قدم 

خائنین ملي و دست نشاندگان دیده . هایي درراه آزادي ملت ها و برقراري دموكراسي تلقي گردد 

ولي تسلیم طلباني كه در افغانستان پشت . دارند جرئتمندانه چنین ادعاهایي , درایي مثل كرزي 

ولي  حضور آنها را در عراق امري , سر مال امام امپریالیست امریكایي به اقامه نماز مي استند 

فقط , كامال مربوط به مردم عراق میدانند و از ابراز نظر در مورد آن گویا خود  داري مي كنند 

.                                 شان را به نمایش مي گزارند و فقط التقاط فكري و سر در گمي ذهني   

امپریالیست هاي امریكایي خود اذعان دارند كه لشكر كشي شان به افغانستان حلقه اي از حلقات 

 است كه كل زنجیر این حلقه داراي همان ماهیتي. است )) كارزار جهاني ضد تروریستي (( 

یك )) كل (( آن . این جزء بخشي از همان كل است . ست مذكور دارا ا)) كارزارجهاني ((

كارزار جهاني امپریالیستي است و بخاطر ابقاء و تحكیم نظام امپریالیستي جهاني و حفظ و تحكیم 

لشكر كشي به افغانستان حلقه . سركردگي و هژموني امپریالیزم امریكا به راه انداخته شده است 

كامال فریبكارانه است كه حلقه افغانستاني این . لیستي است مهمي از این كارزار جهاني امپریا

زنجیر تائید گردد ولي حلقه عراق و یا هر حلقه دیگر آن به افغانستان و مردمان افغانستان 

                                                                                     .         مربوط دانسته نشود 

))سازمان ملل متحد ((  فریبكارانه و اغواگرانه نقش  
)) سازمان (( این . در افغانستان واقعا فریبكارانه و اغواگرانه است )) سازمان ملل متحد (( نقش 

جواز قانوني بین المللي براي تجاوز و اشغالگري امپریالیست هاي امریكایي و شركاء شان فراهم 

نیز نمي تواند ماهیت تجاوز و اشغالگري )) ي بین المللي جواز قانون(( ولي این . كرده است 

.                         امپریالیست ها را تغییر داده و آنرا به یك اقدام عادالنه و مردمي مبدل نماید 

, سازمان پنج قدرت فاتح جنگ جهاني دوم یعني امریكا , در اساس )) سازمان ملل متحد(( 

                                                                                                          , برتانیه 

                                          ١٦   صفحه              وید   شعله جا       دوره سوم م                 چهارشماره 
شوراي امنیت سازمان ملل (( اعضاي اصلي , این پنج قدرت . روسیه و چین است , فرانسه 

شوراي امنیت سازمان ملل . (( هستند و هر یكي در این شورا داراي حق ویتو مي باشد )) متحد 

ولي از , ده عضو موقتي دارد كه هر یكي داراي حق راي است , در هر دوره كارش )) متحد 

اكثریت قریب به اتفاق )) تحد مجمع عمومي سازمان ملل م. (( حق ویتو برخوردار نمي باشد 

(( قدرت اجرایي در واقع به . ولي فاقد قدرت اجرایي است , دول جهان را در بر مي گیرد 

هر اقدامي كه در سطح بین المللي توسط این . تعلق دارد )) شوراي امنیت سازمان ملل متحد 

شده باشد و اقدامي است كه توسط هر پنج عضو اصلي آن تائید , شورا صورت مي گیرد 

.                   را داشته باشد , اعم از دایمي و غیر دایمي , برعالوه راي اكثر یت مشمولین آن 

لشكر كشي امپریالیست هاي امریكایي و شركاي شان بر افغانستان توسط پنج قدرت امپریالیستي 

دایمي این شورا و ده عضو غیر )) شوراي امنیت سازمان ملل متحد (( و ارتجاعي عضو دایمي 

مجمع عمومي سازمان (( مي توان تائید و حمایت تمامي اعضاي . تائید و حمایت گردیده است , 

اما تمام این تائید ها و . را نیز بر آن عالوه كرد , غیر از نماینده آن وقت عراق , )) ملل متحد 

 و متحدین شان را حمایت ها نمي تواند ماهیت تجاوز و اشغالگري امپریالیست هاي امریكایي

بلكه صرفا نشان دهنده این امر است كه این تجاوز و اشغالگري مورد حمایت تمامي , تغییر دهد 

.                   قرار گرفته است )) سازمان ملل متحد (( دول امپریالیستي و ارتجاعي شامل در 

از قانوني براي صرفا جو)) سازمان ملل متحد (( ,   اما گذشته از این موضوع اساسي 

در واقع هیچ بخشي از قواي . امپریالیست هاي متجاوز و اشغالگر فراهم كرده است و بس 

كه اگر چنین نیز , نیست )) سازمان ملل متحد (( مربوط و تحت فرمان , اشغالگر در افغانستان 

ان ملل سازم(( زیرا كه , ولي در هر حال چنین نیست . باشد بازهم چیزي را تغییر نمي دهد 

اصال سازمان مستقل از قدرت هاي امپریالیستي و ارتجاعي نیست و بطور مشخص )) متحد 

نیروهاي ائتالف بین المللي ضد (( .ستقل از این قدرت ها ندارد كدام سازماندهي نظامي م

تحت رهبري مستقیم  امپریالیست هاي امریكایي قرار دارند و بخش عمده آن را ))  تروریستي 

این نیرو ها كامال طبق نقشه و پالن دولت امریكا عمل مي . امریكایي تشكیل مي دهند نیروهاي 

دولت امریكا هیچگاه حاضر نشده است كه فعالیت هاي این نیرو ها را مطابق به پروگرام . نمایند 

سازمان (( چنین درخواستي بار بار توسط سرمنشي . عیار نماید )) سازمان ملل متحد (( هاي 

.          مطرح شده است و هر بار با قاطعیت توسط دولت امریكا رد گردیده است )) د ملل متح

تعلق دارد )) سازمان ملل متحد (( به , صرفا بنام )) نیروهاي بین المللي كمك به تامین امنیت (( 

با مي را در بر )) ناتو (( این نیروها كه در ابتدا هم عمدتا نیروهاي پیمان نظامي امپریالیستي . 

                                                                                                  واقعیت, خود داشته باشند 
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(( تعلق دارند و ارتباط شان به )) ناتو ((  شان این است كه به پیمان نظامي امپریالیستي وجودي

صرفا فراهم آوري یك روكش قانوني بین المللي توسط این سازمان براي )) سازمان ملل متحد 

به ویژه در رابطه با اقدامات امپریالیست هاي , نقش همیشگي این سازمان است , این . آنها است 

هر یك به دولت هاي خاصي از اعضاي پیمان نظامي )) تیم هاي بازسازي والیتي . (( ریكایي ام

جاسوسي براي دولت هاي متبوع , وظیفه عمده این تیم ها . تعلق دارد )) ناتو (( امپریالیستي 

شاملین این تیم ها افراد نظامي با لباس ملكي و محافظین مسلح و یونیفورم پوش شان . شان است 

این تیم ها مستقیما از دولت هاي مربوطه شان دستور و پالن كار مي گیرند . ا در برمي گیرند ر

رژیم پوشالي كوچكترین كنترلي بر فعالیت هاي آنها ندارد و كامال طبق پالن و برنامه هاي . 

رلي در افغانستان نیز هیچ كنت)) سازمان ملل متحد  (( نمایندگي . كاري خود شان عمل مي نمایند 

شركت هاي امنیتي (( .دارد و نمي تواند داشته باشد بر این تیم هاي گرگ صفت میش نما ن

. فعالیت ها و كار هاي خود شان را دارند , و غیره )) داینكور (( امریكایي مثل )) خصوصي 

كه آدمكشان حرفه یي و جنایتكاران مزد بگیر )) شركت ها (( افسران و سربازان مزدور این 

منجمله در , در واقع عملیات آدمكشي و جنایتكاري ها را در نقاط مختلف جهان , هستند 

آنها در اجراي این تیكه هاي شان كامال دست باز دارند و در واقع . به تیكه مي گیرند , افغانستان 

و )) شركت ها (( دررابطه با این )) سازمان ملل متحد . (( نزد هیچكسي حساب ده نیستند 

.                                                      ربازان مزدورشان واقعا هیچ كاره است افسران و س  

 انحطاط امپریالیزم امریكا در عرصه نظامي
 

در )) شركت ها (( در امریكا و حضور نیروهاي این )) شركت هاي خصوص امنیتي (( وجود 

ده انحطاط شدید نظام امپریالیستي جهاني و نشاندهن, عراق و سایر كشور هاي جهان , افغانستان 

.                     بصورت مشخص نشاندهنده انحطاط امپریالیزم امریكا در عرصه نظامي است   

بخشي از كار هاي نظامي و امنیتي پنتاگون را به تیكه )) شركت هاي خصوصي امنیتي ((   این 

وماندو هاي تعلیم یافته اي مي باشند كه حد ك, كاركنان این شركت هاي تیكه داري . مي گیرند 

در حال حاضر تعداد افسران . اقل سه سال در نیرو هاي برگزیده اردوي امریكا فعالیت كرده اند 

اما در عراق تعداد , در افغانستان نا معلوم است )) شركت ها (( این  )) تیكه یي (( و سربازان 

.                                                     ه مي شود نفر تخمین زد ) 15000( آنها پانزده هزار   

این شركت در سایت تبلیغاتي اینترنیتي خود . است )) بلك واتر ((   نام یكي از این شركت ها 

                                                                                                             مي نویسد
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ما داراي شبكه جهاني هستیم و براي قرن بیست و یك آموزش و راه حل هاي تاكتیكي ارائه (( 

, وزارت دفاع ,  اجراي قانون در سطح حكومت فیدرال مشتریان ما سازمان هاي. میدهیم 

شركتهاي چند , نهاد هاي دولتي و محلي سراسر كشور , نهاد هاي حمل و نقل , وزارت خارجه 

یك اردوي )) بلك واتر (( شركت . )) ملیتي و كشور هاي دوست در سراسر جهان میباشند 

یكي از اداره هاي . یكا وابسته است خصوصي مزدور است كه از نزدیك به مراكز قدرت در امر

پایگاه نظامي تعلیمات . در ویرجینیا واقع است .اي .آي . ي مركزي آن نزدیك قرارگاه سازمان س

ت نظامي ایكر مساحت دارد و مجهز به مدرن ترین تجهیزا ) 5000( پنجهزار , كوماندویي آن 

) 3 , 7( و پنج اعشاریه هفت مبلغ سي تیكه اي به , 2002سال این شركت در. ضروري است 

(( اما كار اصلي . كرد میلیون دالر از قواي بحري اردوي امریكا براي تعلیم پرسونل آن دریافت 

این شركت . هاي مختلف بین المللي است زام اردوي خصوصي خودش به ماموریتاع)) بلك واتر

. ریكا را استخدام مي نماید واي بحري و تفنگداران بحري ام افراد برگزیده اردو و پولیس  و فقط  

)) شركت منابع حرفوي نظامي (( شركتي بنام , یكي دیگر از این اردو هاي خصوصي امریكا 

نفر متخصص كهنه  ) 12500( دوازده هزار و پنجصد , این شركت قرار ادعاي خودش . است 

ت هایي مثل حمالت تحت البحري و غیره دارد و فعالی, كار در زمینه هاي عملیات هسته یي 

تعلیم اردو هاي خارجي در كویت و افریقاي , تقویت امنیت پایگاه هاي نظامي امریكا در كوریا 

كارل وونو (( یك جنرال متقاعد امریكا بنام , رئیس این شركت . جنوبي و غیره را بر عهده دارد 

. یز امریكا بود لوي درست, است كه در جریان جنگ اول امریكا علیه عراق و حمله به پانامه )) 

یكي از , رئیس فراكسیون حزب دموكرات امریكا در سناي آن كشور )) تام داشل (( همسر 

                     .               دالالن این شركت در مذاكره با نمایندگان كانگریس امریكا مي باشد 

. دالر است  ) 100000000000(  مجموع معامالت این شركت ها ساالنه بیشتر از صد میلیارد 

اكثریت این اردوهاي خصوصي به آن كمپني هاي عظیم امریكایي وابسته هستند كه صنایع 

قبل از عهده دار شدن , معاون بوش , )) دیك چیني . (( نظامي امریكا را در اختیار دارند 

هایي كه قبال كمپني . بود )) هالي برتون (( رئیس یكي از این كمپني ها بنام , مسئولیت فعلي اش 

در زمینه حمالت )) ارائه خدمات (( اكنون بخش , صرف بمب افگن و اسلحه تولید مي كردند 

) امریكاي جنوبي ( این كمپني ها بطور مشخص در كولمبیا . نظامي را نیز به عهده گرفته اند 

 هاي اكنون اردوي امریكا بسیاري از ماموریت. در جنگ با چریك هاي آن كشور درگیر هستند 

 ))تیكه داران جنگي (( این .  انجام مي دهند )) تیكه داران (( بین المللي خود را از طریق این 

ملیشه هاي گلیم . (( محسوب مي گردند )) ملیشه هاي گلیم جمع (( شكل مدرن تر و امریكایي 

                   تحت, توسط سوسیال امپریالیست هاي شوروي و رژیم دست نشانده شان )) جمع 
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, دست نشانده یعني عبدالرشید دوستمقومانده یكي از كاندیدا هاي ریاست جمهوري رژیم 

منطقه مشخص امي مشخص وتصرف هرهرعملیات نظ,این نیروي جنایتكار. شده بودسازماندهي

جنایتي باز ش در ارتكاب هرتیكه مي گرفت و دست, بخصوص در زمان رژیم نجیب مزدور , را 

جریان خانه جنگي هاي ارتجاعي خونین و ویرانكن كابل میان در)) ملیشه هاي گلیم جمع .(( بود

از اینجا است  .رساخت  تنقش مهمي بازي نمود و دوسیه جنایاتش را قطور, نیرو هاي ارتجاعي 

)) جنگ ساالر((امریكایي در واقع بدترین و جنایتكار ترین نیرو هاي )) تیكه داران جنگي (( كه 

این ها شبكه هاي بین المللي جنایتكاران و . جهان محسوب مي گردند در)) تفنگ ساالر(( و

از سایر , از امریكا كه اینها عالوه نشان مي دهد)) شركت داینكور  (( مورد. آدمكشان هستند 

 قبل باالي دفتر حمله اي كه چندي. نقاط جهان نیز آدمكشان و جنایتكاران را استخدام مي نمایند 

) 3( نفر تلفات داشت كه شامل سه ) 9( نه, درشهر كابل صورت گرفتشركت داینكور

 نیپالي از دوران سربازان مزدور.نیپالي بود ) نفر( نفر امریكایي و سه  ) 3 ( سه, نفرافغانستاني 

گورخه (( بخشي از ارتش برتانوي را تشكیل داده و به سربازان , سلطه استعمار انگلیس بر هند 

شركت (( اكنون به نظر مي رسد كه . گورخه منطقه اي در شمال نیپال است . معروف هستند )) 

ا شروع كرده یي ر)) گورخه (( استخدام سربازان مزدور امریكایي نیز)) اي خصوصي امنیتي ه

گلیم جمع (( صرفا به افغانستان مربوط نباشد واین احتمال قویا وجود دارد كه این موضوع . اند 

كشته شدن سه . ه نحوي علیه جنگ پیشرونده خلق درنیپال وارد شده باشندب)) هاي امریكایي

ه جلب و جذب كابل مي تواند نشانه این باشد كه این شركت بدر)) داینكور(( نیپالي دردفتر شركت

عراق و جا هاي , نظامیان مزدور نیپالي پرداخته است تا هم از آنها در جنگ هاي افغانستان 

وارد شدن در فعالیت هاي دیگر استفاده نماید و هم تعلیمات نظري و عملي نظامي آنهارا براي 

ال را اینگونه وارد شدن علیه جنگ خلق در نیپ. جنگ خلق در نیپال تكمیل نماید نظامي ضد

)) شركت هاي امنیتي خصوصي . (( تشخیص دهد )) بي درد سر تر (( دولت امریكا مي تواند 

وقتي كه افسران . ن قرار دارند تشكالت غیر دولتي اند و بیرون از چوكات تشكیالت پنتاگو

مثل قتل عام , سربازان به اصطالح غیر رسمي این شركت ها دست به ارتكاب جنایات جنگي و

ر نظامي و یا شكنجه و اختطاف و یا زیر پا گزاشتن قوانین جنگي مندرج در معاهده بین اهالي غی

راد به اردوي امریكا دولت امریكا با طرح این ادعا كه این اف, مبادرت مي ورزند, المللي جینیوا 

تجاوزو لشكر , جنگ,  به این ترتیب.لوه دهد خود را بي تقصیر جسعي مي نماید كه, تعلق ندارند

اي ))وظیفه((, گر براي امپریالیست هاي امریكایيدی, اشغال آنهاشي باالي كشورهاي دیگروك

 خصوصي )بزنس(بلكه بصورت یك كارو بار ,ط به پنتاگون و دولت امریكا نیستصرفا مربو

                           پنتاگون نیز در)) وظیفه(( البته .آمده است صد میلیارد دالري درسال نیز در

                                          ٢٠ صفحه                            شعله جاوید    دوره سوم ماره چهارم                    ش
 

) بزنس ( یك كارو بار , آخرین تحلیل مطابق به ذات و ماهیت نظام سرمایه داري امپریالیستي 

شركت هاي امنیتي خصوصي ((  جنبه كارو باري اما. تلقي مي گردد كه شكل بروكراتیك دارد 

حال چگونه مي توان ادعا . بسیار آفتابي و روشن و به بیان دیگر بسیار رسوا و بي پرده است )) 

كرد كه لشكر كشي بین المللي امپریالیستي تحت رهبري چنین قدرتي به افغانستان  براي ختم 

هاي افغانستاني مي توانستند در )) یم جمع گل(( جنگ و تامین صلح در افغانستان است ؟ اگر 

. خواهند توانست ي امریكایي نیزها)) گلیم جمع (( , خدمت ختم جنگ و تامین صلح قرار بگیرند   

 ادعاي ختم جنگ توسط قوت هاي اشغالگر
ختم (( ها و غیر گلیم جمع هاي امریكایي و غیر امریكایي در رابطه با )) گلیم جمع (( نقش  

چگونه است ؟                                                                           )) غانستان جنگ در اف  

دوره , پس از فروپاشي سوسیال امپریالیزم شوروي و برچیده شدن بساط رژیم مزدور نجیب 

(( و )) طالبان (( و پس از آن دوره خانه جنگي میان )) جهادي ها (( خانه جنگي ارتجاعي میان 

این خانه جنگي هاي ارتجاعي ویراني كشور و دربدري مردمان كشور را . بود )) جهادي ها 

. بیشتر از پیش عمق و گسترش بخشید و درد ها و آالم بیشماري را بر توده ها تحمیل نمود 

یك بیزاري و نفرت برحق , بیزاري و نفرت مردمان ما از عاملین این خانه جنگي هاي ارتجاعي 

عادالنه و وسیع از خانه جنگي هاي , اما این بیزاري و نفرت مردمي برحق . عادالنه است و 

نمي تواند دلیلي براي تائید جنگ تجاوزكارانه و اشغالگرانه توسط , ارتجاعي و عاملین آنها 

                                                           .      قدرت هاي امپریالیستي از خارج تلقي گردد 

اوال این قدرت هاي امپریالیستي تجاوزگر و اشغالگر خارجي و خانه جنگي هاي ارتجاعي زمان 

قدرت هاي . بي ربط و جدا از هم نبوده اند و نیستند , )) طالبان (( و )) جهادي ها (( قدرت 

یكي از  , بطور مشخص امپریالیست هاي امریكایي, امپریالیستي تجاوز گر و اشغالگر كنوني 

محركین اصلي خارجي این جنگ ها بوده و از آن طریق به مداخالت در امور افغانستان مي 

پس از , امپریالیست هاي امریكایي یكجا با قدرت هاي ارتجاعي منطقوي دنباله روش  . پرداختند 

)) ي شوراي هماهنگ(( و از گلبدین حكمتیاربه حمایت , در كابل )) جهادي ها (( شروع حاكمیت 

))  شوراي هماهنگي (( وقتي این نقشه ناكام شد و گلبدین و . تحت رهبري اش پرداختند 

و تسلیح و تجهیز آنها پرداختند و آنان )) طالبان (( به سازماندهي , ناكارگي شان را ثابت كردند 

را علیه نیروهاي ارتجاعي طرف مقابل بسیج كردند و همچنان دستان شان را در ارتكاب 

این نقشه نیز در واقع ناكام شد و پس از آنبود . ایتي علیه توده هاي مردمان ما باز گزاشتند هرجن

 كه امپریالیست هاي امریكایي مسستقیما خود شان وارد میدان شدند و قوت هاي هوایي و زمیني
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 خود ,از اینجااست كه قدرت هاي تجاوز گر و اشغالگر كنوني . شان را وارد افغانستان كردند 

و كامال بجا هستند )) طالبان(( و)) جهادي ها (( هاي ارتجاعي  یكي ازعاملین اصلي خانه جنگي

متوجه ,  هاي ارتجاعي وعاملین شانوانزجار مردمان ما ازآن خانه جنگي وبرحق است كه نفرت

. كه هست ,  باشد نیز, بخصوص امپریالیستهاي امریكایي , مپریالیست هاي تجاوزگر و اشغالگرا

, بدیل یك نوع جنگ به نوع دیگري ازجنگتجنگ یك موضوع است و ختم ,ازجانب دیگر

طي ,شان  ارتجاعيومتحدین امپریالیست ودنباله روان امپریالیست هاي امریكایي. یگرموضوع د

در , تان از طریق نیروهاي ارتجاعي وابسته شان در افغانس)) طالبان (( و )) جهادي ها (( دوره 

نستان متحدین شان مستقیما به افغان خود امپریالیست هاي امریكایي واكنو. این كشور مي جنگیدند

ن از طریق خانه جنگي آنها جنگ غیر مستقیم شا, به عبارت دیگر. نیروي نظامي داخل كرده اند

ودشان هاي خ شان را به جنگ مستقیم توسط نیروتوسط مرتجعین تحت حمایت هاي ارتجاعي

اشغالگرانه امپریالیستي لي ارتجاعي به جنگ تجاوزكارانه وتبدیل جنگ داخ. مبدل كرده اند

ك و عار ازخارج را صرفا ذهنیت هاي بیمارگونه و وطنفروشانه خائنین ملي و تسلیم طلبان بي نن

ختم خانه جنگي هاي گر ختم جنگ به مفهوم بسیار محدودولي ا. تلقي كنند مي توانند ختم جنگ 

باید گفت كه حضور مستقیم قوت هاي نظامي , نیز تلقي گردد)) طالبي(( و )) جهادي(( ارتجاعي 

 جنگ نیز تا حال موفق به ختم كامل این, امپریالیست هاي امریكایي و متحدین شان در افغانستان 

این خانه جنگي كماكان وجود دارد و تا جائیكه اوضاع نشان مي دهد در آینده نیز . نگردیده است 

حد اكثر مي توان گفت كه شدت آن نسبت به دوره هاي قبل كمتر است و در . ادامه خواهد یافت 

 نیست كه مسئله در اساس اینگونه,  مقدم بر همه چیز .زیاد شدید نشود آینده نیز ممكن است 

زحمت (( بخود , امپریالیست ها بخاطر پایان دادن به جنگ هاي ارتجاعي داخلي در افغانستان 

ساخته و پرداخته خود , این دروغ بزرگ . داده اند كه باالي این كشور لشكر كشي نمایند )) 
((  بخاطر اجراي را)) زحمت (( آنها این . اشغالگران و خائنین ملي و تسلیم طلبان دنباله رو شان است 

, جهاني و منطقوي خود شان بر خود هموار كرده اند و در این جهت )) اجنداي سیاسي و استراتژیك 

از میان دو . اكثریت همان عاملین و گردانندگان خانه جنگي هاي ارتجاعي را نیز به خدمت گرفته اند 

بخوبي )) جنگ ساالران   ((وضع, رژیم دست نشانده )) غرب ساالر (( و )) جنگ ساالر (( جناح 

غرب (( ولي . آنها از جمله عاملین اصلي این خانه جنگي هاي ارتجاعي بوده اند . مشخص و روشن است 

وزیر مالیه و رئیس , رئیس . نیز كامال از خانه جنگي هاي ارتجاعي بركنار نبوده و نیستند )) ساالران 

مدت ها حامي و , دیگري در این رژیم )) ساالر غرب (( بانك مركزي رژیم دست نشانده و چهره هاي 

, درینجا چیزي كه مطرح است . بوده اند )) طالب (( بوده اند و به بیان دیگر خود )) طالبان (( پشتیبان 

                                            بلكه تغییر در این, خاتمه دادن به وظایف جنگي این مرتجعین نیست 
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آنها دیروز این وظایف جنگي شان را بصورت خانه جنگي هاي ارتجاعي پیش . وظایف است 

معهذا . اب قوت هاي نظامي اشغالگر امپریالیستي مي بردند و امروز بصورت جنگیدن در رك

جنگ (( با )) جنگ ساالران (( , فراموش نمي كنند كه هر چند وقت بعد باهم نیز درگیر شوند 

)) .                                            غرب ساالران (( با )) جنگ ساالران (( و یا )) ساالران   

  هاي اشغالگرادعاي تامین امنیت توسط قوت
 اینچنین است كه ادعاي تامین امنیت در افغانستان توسط قوت هاي اشغالگر امپریالیستي نیز یك 

هاي )) گلیم جمع (( نیروهاي اشغالگر امپریالیستي شامل . ادعاي پوچ و میان تهي است 

گان هار این جنایتكاران و آدمكشان حرفه یي و مزدور و روباه هاي پیش دو این گر, امریكایي 

تامین كنندگان , هاي وطني )) گلیم جمع (( یعني عاملین اصلي خانه جنگي هاي ارتجاعي شامل 

به ذهنیت هاي بیمار و وجدان هاي )) قضاوت (( امنیت در افغانستان محسوب مي گردند ؟ این 

توانند به البته توده هاي نا آگاه و متوهم نیز مي . آلوده خائنین ملي و تسلیم طلبان تعلق دارد 

.                                                اینچنین خیاالتي آلوده شوند كه موضوع جداگانه اي است   

:    امنیت كلمه اي است كه جنبه ها و جوانب گوناگون دارد و در سطوح مختلف مطرح است 

االتر امنیت سراسري امنیت ملیتي و از همه ب, امنیت جنسي , امنیت خانوادگي , امنیت فردي 

اشغالگران امپریالیست توانسته اند و مي توانند , در كدام سطحي از این سطوح . كشوري و ملي 

 چه كسي میداند كه چه موقعي و در كدام نقطه اي از نقاط افغانستان نیت را تامین نمایند ؟ام, 

دانه و بي هیچ ترس و آزا, طیارات اشغالگران كه در فضاي كامال بي دفاع این كشور , اسیر 

)) شهر ناپرسان (( بیمي مانور مي دهند و یا قوت هاي زمیني بي مباالت شان كه میدانند اینجا 

بر سر مردم بمب و راكت مي بارانند و یا آنان را به گلوله مي بندند و اطفال و زنان و , است 

ا ممكن است شركت پیر مردان و مردان جوان بي دفاع را بخاك و خون مي كشانند ؟ این ه

ممكن , كنندگان در مراسم عروسي ارزگان باشند ؟ ممكن است اطفال مكتب در غزني باشند 

ممكن , ممكن است یك فامیل مریضدار در كابل باشد , است چوپانان كوچي در خوست باشند 

ا ممكن است شما خواننده این سطور باشید و یا ممكن است كس و ی, است احمد ویا محمود باشد 

                             كجا است امنیت فردي جاني در افغانستان كنوني ؟   . كسان دیگري باشند 

           . چه رسد به توده هاي مردم , امنیت جاني ندارند ,   سردمداران خود رژیم دست نشانده 

در ظرف . ست سردمدار رژیم دست نشانده تا حال خود چند بار مورد سوء قصد قرار گرفته ا

چهار وزیر كابینه رژیم پوشالي كشته شده اند كه هم در تاریخ , كمتر از سه سال گدشته 

                                                                              افغانستان و هم در سطح بین المللي
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سوء قصد هاي ناكامي نیز باالي سایر مهره هاي اصلي رژیم . كنوني باالترین ریكارد است 

این قوت هاي اشغالگر در حالیكه نمي توانند امنیت سردمداران رژیم دست . صورت گرفته است 

چگونه مي توانند براي توده هاي مردم امنیت جاني به وجود بیاورند , نشانده شان را تامین كنند 

معهذا , امریكایي اش محافظت مي گردد )) گلیم جمع (( ؟ كرزي شب و روز توسط محافظین 

اگر اشغالگران . امنیت ندارد و قادر نیست براي شركت در مراسم دولتي به والیتي سفر نماید 

چرا تا حال ,  خانوادگي براي افغانستاني ها به وجود بیاورند امپریالیست توانسته بودند امنیت

خانواده هاي شان را در خارج از , تعداد زیادي از سردمداران و افسران بلند پایه رژیم 

افغانستان نگه داشته اند ؟ آیا حضور قوت هاي اشغالگر امپریالیستي در افغانستان براي اطفال 

یا بر عكس حضور آنها باعث تقویت باند هاي اختطاف و , ند این كشور امنیت به وجود آورده ا

گردیده است ؟              , ند كه پایه هاي محكمي در درون رژیم دست نشانده دار, قاچاق اطفال 

   امنیت جنسي زنان و دختران زجر دیده و ستمكشیده این خطه برچه منوال است ؟ از تامین 

, اما در سطح بسیار پائین تر از آن . چ سخني به میان آورد اساسي این امنیت كه نمي توان هی

استثمار جنسي كارگران زن در كارخانه ها و همچنان موسسات خارجي و دولتي بیشتر شده 

است یا كمتر ؟ چگونه است كه دختران مكتبي بدخشي مورد تجاوز كارمندان یك موسسه خارجي 

دفتر این موسسه را مورد حمله قرار , فیض آباد قرار مي گیرند و در مقابل مردم بر افروخته 

این حركت فیض آبادي , اما خائن ملي درجه اول با بي عاري و بي ننگي تمام عیار . مي دهند 

ها را تقبیح مي نماید و با بي شرفي وقیحانه اعالم مي نماید كه دولت مكلف به تامین امنیت 

باري در جریان منازعات سرحدي با  , این وطنفروش بي ننگ و عار. موسسات خارجي است 

:                  علیه قواي نظامي پاكستان رجز خواني كرده و این شعر را خوانده بود , پاكستان 

      گر نداني غیرت افغاني ام         چون به میدان آییم مي دانیم                           

در چنته ندارد و این بار )) غیرت افغاني (( زي از او در آن منازعه سر انجام نشان داد كه چی

                                               .     نیز مثل یك دالل اربابان امپریالیستش خود را نشان داد 

مردمان این كشور بخاطر تعلق داشتن به قومیت و ملیت خاصي .   و اما در مورد امنیت ملیتي 

در بازار هاي , هزار هزار ,  كشیده شده اند و دختران و پسران جوان شان به بردگي, در گذشته 

تاریخ ستم قومي و , سراسر تاریخ افغانستان . برده فروشي خارجي و داخلي فروخته شده اند 

همین . ملیتي باالي اقوام و ملیت هاي غیر پشتون است  ] در جریان خانه جنگي , چند سال پیش 

مسئله ملیت ها به )) طالبان (( و )) جهادي ها (( و همچنان ))  ها جهادي (( هاي ارتجاعي 

شكل بسیار ارتجاعي و نفرت انگیزي حاد شد تعلقات  ملیتي  به  عامل  مهمي  براي  عدم  

                                                سقوط  . امنیت جاني و مالي و خانوادگي افراد مبدل گردید 
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تجمع (( اما از همان اولین روز هاي . سقوط شوونیزم غلیظ آنان بود , )) طالبان (( حكومت 

شوونیزم و تحكیم مجدد تالش خزنده اي براي برقرار نگه داشتن سلطه )) خائنین ملي در بن 

در همان اولین اقدام . توسط اشغالگران امپریالیست رویدست گرفته شد , ریخت و پاش هاي آن 

فرمان ) سازمان به اصطالح ملل متحد ( امپریالیست ها و پر ده دار آن ها , )) جلسه بن (( 

یوسته تالش به عمل از آن پس نیز پ. صادر كردند كه رئیس رژیم دست نشانده باید پشتون باشد 

به صورت پیوسته اي تعداد مرتجعین پشتون , آمده است كه در تركیب سران رژیم دست نشانده 

سر انجام ملت سازي اجباري را در قانون اساسي نهادینه كردند و مقرر داشتند كه . بیشتر گردد 

به این . ))  . مي گردد كلمه افغان اطالق , بر هر فردي كه تابعیت افغانستان را داشته باشد : (( 

. ترتیب كثیر الملیتي بودن افغانستان را انكار كردند و آنرا یك كشور كثیر القومي اعالم كردند 

نداند و اگر نداند )) افغان (( خود را , درینجا دیگر هیچ ازبك و تاجك و هزاره اي حق ندارد 

دت ملي  از طریق وحدت درینجا وح. ضد وحدت ملي و ضد قانون اساسي است , نفاق افگن 

بلكه از طریق انكار موجودیت ملیت هاي , داوطلبانه تمامي ملیت هاي كشور تامین نمي گردد 

بر ملیت , كه همان ملیت پشتون باشد , غیر پشتون و ادغام اجباري آنها در ملیت حاكم افغان 

نام افغانستان را این تحمیل و اجبار سراسر تاریخ كشوري ب. هاي غیر پشتون تحمیل مي گردد 

در قدم اول وحدت ملي اصال به وجود نمي ,  روشن است كه از این طریق . در بر گرفته است 

یك وحدت ظاهري , ولي اگر به وجود هم بیاید . همانطوري كه تا حال به وجود نیامده است , آید 

وم و دایمي نه وحدت ملي بلكه سركوبي مدا, و شكلي خواهد بود و مضمون اساسي و اصلي آن 

.                                                                                ملیت هاي تحت ستم خواهد بود   

امنیت , براي یك كشور و مردمان آن , اما مسئله عمده در موضوع امنیت و مهم ترین شكل آن 

رضي كشور و تامین آزادي ملي و امنیت ملي یعني تامین استقالل و تمامیت ا. ملي شان است 
وقتي امنیت ملي یك كشور و مردمان آن كشور پامال مي گردد و . تامین حاكمیت ملي مردمان كشور 

مردمان آنرا به اسارت مي , سر زمین آن كشور را تصرف مي كنند , اشفالگران امپریالیست خارجي 

چنین , نوشت كشور شان از بین مي برند كشند و حق حاكمیت این مردمان را بر سرنوشت خود شان و سر

در چنین صورتي حتي اگر در تمامي . كشور و چنین مردماني امنیت ملي شان را از دست مي دهند 

امنیت در اسارت و بردگي ملي , به اصطالح امنیت بر قرار هم گردد , ساحات دیگري كه قبال بر شمردیم 

واضح است كه ,  در فقدان استقالل و آزادي ملي است امنیت در انقیاد و غالمي است و امنیت , است 

مردمان , بلكه نا امني نفرت انگیز و غیر قابل پذیرشي است كه براي طرد آن , امنیت نیست , چنین امنیتي 

 ملي و عزت تا شرافت, آزاده و سرفراز از جان و مال و خانواده و هر چیز دیگر شان مي گذرند 

                         .     یگر استقالل و آزادي شان را پاسداري نمایند انساني شان را و به بیان د
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یعني اینچنین نا امني نفرت انگیز و غیر قابل پذیرشي امروز در افغانستان )) امنیت (( این چنین 

كسي كه كوچكترین شمه اي از وجدان آزادیخواهي انساني و كوچكترین نشانه اي . وجود دارد 

منكر این حقیقت , از روحیه استقالل خواهي و آزادي طلبي مردمان این مرزو بوم داشته باشد 

              .                                                                         انكار ناپذیر شده نمي تواند 

ازطرف یانكي هاي ,  ما مردماني هستیم كه در كشور خود مان و در خانه و كاشانه خود مان 

مورد , یم تحقیر و توهین مي شو, زنداني مي شویم , امپریالیست و اشغالگر آمده از آنطرف دنیا 

رار مي حتي مردان سن و سال دار مان مورد اهانت و تجاوز جنسي قشكنجه قرار مي گیریم و

                                                                                                             .  گیرند 

ركایي در كشوزندان هاي كثیف اشغالگران امری  

یعني تقریبا طور , زندان دارند  ) 30( سي , اشغالگران امپریالیست امریكایي در افغانستان 

تعداد زندان . زندان هایي اند كه افشا شده اند , تازه این تعداد , اوسط براي هر والیت یك زندان 

ها در پرده راز نگه زندان هاي افشا شده كنوني نیز مدت . هاي افشا ناشده هنوز معلوم نیست 

ادعایي امپریالیست هاي )) امنیت (( وجود این زندان ها وجه دیگري از . داشته شده بودند 

.                                                                   خائنین ملي و تسلیم طلبان است , اشغالگر   

, درآنجا نیز مدت ها . ان در عراق افشا گردید  راز زندان هاي كثیف امپریالیستي قبل از افغانست

كثافت كاري هاي ضد انساني شان در مقابل زندانیان , امپریالیست هاي امریكایي و انگلیسي 

ولي بااالخره رسوایي هاي شان باال آمد و معلوم گردید كه این . پنهان كرده بودند , عراقي را 

علیه زندانیان عراقي به آنچنان اعمال ضد , مدعیان تامین دموكراسي و حقوق بشر در جهان 

. بشري و ضد دموكراتیك متوسل مي شوند كه روي شكنجه گران صدامي را مي شویند 

براي افسران و سربازان به , امپریالیست هاي اشغالگر براي حفظ آبروي ریخته شده شان 

بشري را به دوش چند محاكمات فرمایشي ترتیب دادند تا گناه این اعمال ضد , اصطالح متخلف 

اما افسران و سربازان . افسر و سرباز بیندازند و اردو و دولت امریكا و انگلیس را تبرئه نمایند 

تحت محاكمه افشا كرده اند كه آنها مطابق به تعلیماتي كه حاصل كرده بودند و مطابق به 

اند پس از آنكه راز دستورات مافوق هاي شان عمل كرده اند و هیچ كار خود سري انجام نداده 

زندانیاني كه در زندان هاي , زندان هاي كثیف امریكایي و انگلیسي در عراق افشا گردید 

نیز به افشا گري , زنداني شده و مورد شكنجه و آزار قرار گرفته بودند , امریكایي در افغانستان 

كنجه و آزار در این پرداخته و از وجود زندان هاي كثیف امپریالیستي در افغانستان و وجود ش

فاش كرد كه توسط , یك افسر نظامي میان سال با رتبه دگروالي . زندان ها پرده بر داشتند 

                                                                                                   نظامیان امریكایي 
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دستگیر گردیده و در یكي از زندان هاي آنها مورد شكنجه و آزار جسمي و روحي و حتي تجاوز 

كسان دیگري از زندانیان آزاد شده از این زندان ها نیز تائید كردند كه . جنسي قرار گرفته است 

وقتي راز .   توسط نظامیان امریكایي بصورتهاي گوناگوني مورد شكنجه و آزار قرارگرفته اند 

مقامات ذیربط دولتي امریكا با عجله , شكنجه گاه هاي سي گانه امریكایي در افغانستان افشا شد 

ند آنها یك جنرال امریكایي را توظیف كرد. اعالم كردند كه در این مورد تحقیقات خواهند كرد 

اما . یعني اینكه دزد خود مسئول تحقیقات در مورد دزدي گردید , كه دراین مورد  تحقیقات نماید 

كمسیون حقوق بشر (( به شمول , در عین حال به هیچ یك ازسازمان هاي حقوق بشري 

. اجازه بازدید از زندان ها را ندادند )) سازمان ملل متحد (( و همچنان نمایندگان )) افغانستان 

اجازه دادند كه از بعضي از این زندان ها بازدید نماید )) صلیب سرخ جهاني (( تنها به هیئتي از 

. آنهم به این شرط كه گزارشاتش را منتشر ننماید و در اختیار رسانه هاي گروهي قرار ندهد , 

(( كه جنرال امریكایي پس از چند ماه به اصطالح تحقیق در مورد زندان هاي مذكور اعالم نمود 

. نشاني شده و در راه رفع آنها اقداماتي رویدست گرفته شده است )) نواقص (( و )) كمبود ها 

آنها )) رفع (( چه چیز هایي هستند و چه اقداماتي براي )) نواقص (( و )) كمبود ها (( اما اینكه 

                       .             بازهم در پرده راز نگه داشته شده است , رویدست گرفته شده است 

تنها سه زندانبان و شكنجه گر ,  از میان مجموع زندانبانان و شكنجه گران زندان هاي سي گانه 

تا نشان دهند كه , آنهم توسط مقامات قضایي رژیم دست نشانده , امریكایي را به محاكمه كشاندند 

تواند حتي امریكایي ها را گویا این رژیم پوشالي صاحب اختیار و داراي حاكمیت است و مي 

خود به رسوایي , اما جریان محاكمه این سه امریكایي و همدستان افغانستاني شان . محاكمه نماید 

.                                   دیگري براي اشغالگران امریكایي و رژیم دست نشانده مبدل گردید   

انستان زندان به وجود آورده و افغانستاني ها را   اتهام این سه امریكایي این نبود كه چرا در افغ

اتهام وارده برآنها این بود كه بدون . زنداني و شكنجه كرده اند , دركشور خود شان دستگیر 

. ن به این كار ها مبادرت كرده اندارتباط و پیوند رسمي با قوت هاي امریكایي مستقر در افغانستا

امریكایي زندان دیگر با نیروهاي  ) 29(  و شكنجه گران بیست ونه زندانبانانیعني اگر آنها نیز همانند

محاكمه قرار نمي مورد كار شان قانوني بود و , ن ارتباط و پیوند رسمي مي داشتنددرافغانستامستقر

 اما افراد تحت محاكمه اسناد متعددي به محكمه ارائه كردند كه نشان مي داد آنها نه تنها با .گرفتند

كه بل, ا درافغانستان ارتباط داشته اندسفارت امریكپولیس فیدرال امریكا و,  امریكا دفاعمقامات وزارت

سوءقصد بجان یونس ,  رابطه داشته اند وحد اقل دوبارجنرال داود نیزجنرال عطا و,یونس قانوني  با

, بندي با سرهمدرهرحالتي و  اما محكمه كه دستورگرفته بود.خنثي كرده اندقانوني ومارشال فهیم را

 .افراد تحت محاكمه را به چند چند سال زندان محكوم كرد , زود ترجریان محاكمه را پایان دهدهرچه 
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به ) آیدیما ( یكي ازصحنه هاي بسیار مضحك این محاكمه سوگند سردسته شكنجه گران امریكایي 

بدرقه گردید )) اهللا اكبر (( قرآن و ادعاي مسلمان شدنش بود كه در جریان محاكمه با شعار هاي 

البته جریان . تاثیري درجریان محاكمه ندارد )) یما آید(( اما قاضي اعالم كرد كه مسلمان شدن , 

یا )  )) محكمه عالي ( ستره محكمه (( و )) استیناف (( محاكمه متهمان در دو محكمه بعدي یعني 

اما به نظرمیرسد كه به , هنوز باقي است )) تمیز (( و )) مرافعه (( , طبق اصطالحات معمول 

.                                  دست نشانده محول شده باشد بعد از انتخابات ریاست جمهوري رژیم   

این است جنبه معیني از نقش و كاركرد نیروهاي اشغالگرامپریالیستي براي تامین امنیت در 

                                                                                                      .    افغانستان 

 تحفه اي كه نه دادني است و نه گرفتني

 
انتخابات ریاست جمهوري برگزار , حال در كشور اشغال شده و براي مردمان فاقد حاكمیت ملي 

اما حقیقت انكار ناپذیر . تا گویا دموكراسي را به این كشور و مردمان آن تحفه دهند , مي نمایند 

.                           نه دادني است و نه گرفتني , و غیر قابل تردید این است كه چنین تحفه اي   

استقالل كشور و حاكمیت ملي مردمان ما را پامال كرده اند و اساس , امپریالیست هاي اشغالگر 

براي آنها اصال ممكن . حق تعیین سرنوشت مردمان ما را مورد تعدي و تجاوز قرار داده اند 

بدون استقالل كشور , دموكراسي . افغانستان را تامین نمایند نیست كه بتوانند حاكمیت مردم در 

.                               اساسا نمي تواند قابل تامین باشد , و بدون حاكمیت ملي مردمان كشور   

اقتصادي و سیاسي خود شان ,   اساس مسئله این است كه امپریالیست ها دنبال منافع استراتژیك 

توسط , شعار آوردن دموكراسي در افغانستان .  آوردن دموكراسي در افغانستان هستند و نه دنبال

البته آنها درحال آوردن نوعي به . امپریالیست هاي اشغالگر یك شعار فریبنده و اغواگرانه است 

اما این دموكراسي در اساس مبتني . اصطالح دموكراسي سر و دم بریده به این كشور هستند 

بلكه فقط و فقط پوشش نازك , نیست , حتي درشكل كهنه بورژوایي آن  , برحق حاكمیت مردم

مادامي كه سلطه .  نیمه فیودالي  - استتاري اي است بر چهره كریه استبداد مستعمراتي 

چه فرق اساسي اي میان رئیس غیر , اشغالگرانه امپریالیست ها بر كشور بر قرار باقي بماند 

س به اصطالح منتخب توسط مردم مي تواند وجود داشته باشد ؟ منتخب رژیم دست نشانده  با رئی

آنهم در به اصطالح انتخاباتي كه بر اساس طرح و نقشه اشغالگران و با تكیه بر قوت هاي مسلح 

                                                     .و امكانات پولي و مالي آنان رویدست گرفته شده است 
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  ھاي اشغالگر       انتخابات رياست جمھوري و افزايش قوت
 جمهوري براي تعیین رئیس رژیم دست نشانده در راستاي تامین ریاست انتخابات

این به اصطالح . امین حاكمیت ملي مردمان آن قرار ندارد  تواستقالل افغانستان 

در خدمت دوام پامالي حاكمیت ملي مردمان ,  كشور اشغالانتخابات درخدمت دوام 

هدف .  اشغالگر امپریالیستي در افغانستان است قوايكشور و در خدمت دوام حضور 

امپریالیست است و نه  دست نشانده اشغالگران رژیماساسي این انتخابات ابقا و تحكیم 

 در خدمت نقشه هاي دراز مدت اشغالگران هدفاین . تحقق دموكراسي در افغانستان 

آنها از این طریق مي خواهند زمینه را  . داردامپریالیست امریكایي و متحدین شان قرار 

 مساعد نموده و پایگاه هاي نظامي دایمي افغانستانبراي حضور دایمي نظامي شان در 

 ریاست انتخابات اكنون تحت نام تامین امنیت براي هم. انستان مستقر نمایند در افغ

(( تعداد  . آیدجمهوري برتعداد قواي اشغالگر امپریالیستي در كشور افزایش به عمل مي 

(  به ده هزار نفر )  6500( از شش و نیم هزار )) نیرو هاي بین المللي كمك به امنیت 

نفر قواي  ) 3500( از جمله سه هزار و پنجصد . است  یافتهنفر افزایش  ) 10000

به افغانستان مستقر شده اند و به , نفر  ) 1500(  پنجصد وبه تعداد یك هزار , اضافي 

 حالت آماده باش قرار دارند به هزار نفر دیگر در داخل كشور هاي عضو ناتو دوتعداد  

تعداد نامعلومي از نیروهاي .  افغانستان وارد شوند به))  ضرورت (( تا در صورت 

. به كشور داخل گردند )) امنیت انتخابات ((  راه اند تا براي تامین بهتر درامریكایي نیز 

 بیشتر ازیك هزار نفر ازاین قواي تازه دم درحال ورود به افغانستان قرار دارند اكنونهم 

, وي تمامي اینها در پهل. نیزدر حال افزایش هستند )) تیم هاي بازسازي والیتي . (( 

هاي امریكایي در افغانستان نیز در حال )) گلیم جمع ((  جنگي و تیكه هاي نظامي بزنس

                                                                                          .    است افزایش

 رژیم دست نشانده و انتخابات ریاست جمهوري
یري رژیم دست نشاندهآغاز پروسه شكلگ  

  و اعالم 2001بال فاصله پس ازحادثه یازده سپتامبر , پروسه شكل گیري رژیم دست نشانده 

شاه , محمد ظاهر . شروع گردید , امپریالیست هاي امریكایي براي حمله به افغانستان  شدن قصد

به نقش  قواي امریكایي نقشي  شبیه ,  سا بق اعالم كرد  كه اگر  قواي  خارجي  براي افغانستان  

                                                                                          و انگلیسي  در جنگ دوم
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او . وي حاضر است با اشتیاق از آنها پذیرایي نماید , بازي نمایند , اني براي فرانسه جه

. ه در افغانستان را پیش كشید براي تعیین رژیم آیند)) لویه جرگه (( یكباردبگر طرح تدویر 

با اشتیاق و عالقمندي از قصد امپریالیست هاي امریكایي براي سرنگوني )) اتحاد شمال ((

و حمله به افغنستان استقبال كرد و آمادگي نیروهایش را )) القاعده (( و )) طالبان (( حكومت 

سایرگروه هاي ارتجاعي تسلیم طلب نیز به . براي جنگیدن در ركاب متجاوزین اعالم كرد 

 قبل از آنكه حمله امپریالیست هاي امریكایي و متحدین .ند پیشواز متجاوزین امپریالیست شتافت

جناح هاي اتحاد شمال و ( نمایندگان دو جناح ارتجاعي مذكور . غانستان آغازگردد شان باالي اف

سازمان ملل متحد و در واقع طبق برنامه امپریالیست )) سرپرستي (( دراروپا تحت ) شاه سابق 

هاي امریكایي و متحدین شان گرد آورده شدند تا پروسه شكل دهي رژیم دست نشانده آینده در 

زدیك باید یك در این گرد هم آیي فیصله گردید كه در آینده ن. پیش سوق داده شود افغانستان به 

سازمان (( پرستي ارتجاعي مختلف افغانستاني تحت سرنمایندگان جناح هاي از)) وسیع (( جلسه 

 موقعي كه نیروهاي امریكایي .نستان تشكیل گردد براي تعیین حكومت آینده افغا)) ملل متحد 

آخرین نفس هاي شان را مي كشیدند )) جهادي ها (( , افغانستان را شروع كردند حمالت شان بر 

فقط بدخشان و قسمتي از شمالي را بدست )) جمعیت اسالمي (( و )) شوراي نظار (( نیروهاي . 

براي . دیگر وجود نداشت ) عود احمد شاه مس( آنهم درحالتي كه فرمانده اعالي شان , داشتند 

صرفا بخش هاي كوچكي از مناطق دورافتاده )) حزب وحدت اسالمي (( و )) دوستمي ها ((

تمامي جنگ ساالران جهادي . شولگره و چهاركنت باقي مانده بود , ولسوالي هاي دره صوف 

.                                                                          پشتون از افغانستان رانده شده بودند   

توسط جنگ ساالران , جم امپریالیست هاي امریكایي و متحدین انگلیسي شان بر افغانستان تها

مورد استقبال )) رحمت الهي (( و )) مائده آسماني (( بمثابه , جهادي شكست خورده و رانده شده 

و بلكه ابراز همه آنها براي جنگیدن در ركاب ارباب امریكایي شان ابراز آمادگي . قرار گرفت 

فضل  (( مورد تفقد قرار دهد و این یكبار دیگر مي توانست آنها را, ارباب .ف و شادي كردند شع

اسپي كه از یك آخور خورده باشد : (( مي گویند . محسوب مي گردید )) و مرحمت بزرگ الهي 
 منت اینها دارو ندار شان را از گذشته مرهون. )) . بار بار میل مي نماید كه بر سر آن آخور برود , 

, دوره اي كه آنها ازسوي اربابان شان رانده شده بودند . اربابان امریكایي و غیر امریكایي شان بودند 

هم مغضوب واقع شده بودندو آنها باز)) القاعده (( و )) طالبان (( اینك كه . براي شان دوره تلخي بود 

)) نعمت(( را بجا اورند و)) كر الهيش(( ه جا داشت ك, بان امریكایي شان قرارمي گرفتندمورد لطف اربا

(( نه ازسوي )) برادري اسالمي (( و)) وحدت كلمه(( یتيچنین موقعدر.ا بخاطر داشته باشندهاي اور

 رفع نفاق میان شان نتوانست برعهده بگیرد كوچكترین نقشي براي, )) ها جهادي((و نه از سوى )) طالبان 

                                                                                                   تا آخر بر سر)) طالبان . (( 
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را بر مسلماني )) كفر امریكایي (( نیز )) جهادي ها (( شان ایستادند و )) ضد جهادي (( مواضع 

                                                         .                                ترجیح دادند )) طالبي (( 

كه رژیم تحت رهبري اش مدت ها قبل از سریر قدرت دركابل به زیركشیده , برهان الدین رباني 

رسمیت )) دولت اسالمي افغانستان (( هنوز به عنوان )) سازمان ملل متحد (( ولي در , د شده بو

داشت و اكثریت قریب به اتفاق نمایندگي هاي سیاسي افغانستان دركشور هاي خارجي را 

علنا آمادگي نیروهاي نظامي حكومتش را براي جنگیدن در ركاب متجاوزین , دردست داشت 

, درجریان جنگ , بي قلمرو اش )) حكومتي (( وي و سایر مقامات . مود اعالم ن, امپریالیست 

حتي بار بار از این شكایت كردند كه قواي هوایي و راكتي امریكایي و انگلیسي بطور موثر 

.         ازند عملیات انجام نمي دهند و تقاضا كردند كه باید عملیات شان را دقیق ترو شدید تر بس

ین امپریالیست براي جلوگیري ازتلفات شدید نیروي انساني شان و بخاطر متجاوز,  سر انجام 

از داخل كردن تعداد نسبتا زیاد نیروي , ترس از عكس العمل مقاومتي توده هاي افغانستاني 

به مثابه قواي زمیني درجنگ )) جهادي (( زمیني به افغانستان خود داري كردند و از نیروهاي 

گروپ هاي نظامي امریكایي و انگلیسي را در جبهات مربوطه شان  )) جهادي ها. (( كارگرفتند 

     .     هماهنگ گردید )) مجاهدین (( جاي دادند و حمالت هوایي متجاوزین با عملیات زمیني 

بطور موثري توسط بمباران هاي هوایي )) القاعده (( و )) طالبان ((   معهذا تا زماني كه جبهات 

(( پیشروي عملیات هاي زمیني , كایي و انگلیسي درهم كوبیده نشده بود و راكت زني هاي امری

ناگهاني و وسیع )) القاعده (( و )) طالبان (( فروپاشي جبهات نظامي . ممكن نگردید )) جهادي 

ناگهان , هاي پرو بال ریخته و مفلوك )) جهادي (( از آن پس بود كه . و تقریبا سرتاسري بود 

تسلیحات فراوان و نیرو هاي كثیر العده دوباره دست , به قلمرو هاي وسیع بال و پر كشیدند و 

یافتند  و این چانس را بدست آورند كه در حكومت دست نشانده آینده به عنوان یكي از مشمولین 

تاجك و ازبك و هزاره دوباره )) دوستمي (( و )) جهادي (( مرتجعین . اصلي نقش بگیرند 

پشتون نیز )) جهادي (( حكومت شان را بدست آوردند و مرتجعین مناطق تحت كنترل دوران 

 در بحبوحه راكت زني ها و بمباران شدید . دوباره در صحنه سیاسي افغانستان مطرح گردیدند

عبدالحق به سمت جنوبي و مشرقي و حامد , هوایي قوت هاي متجاوز امریكایي و انگلیسي 

. گردیدند )) پارسل (( , ابان امریكایي شان توسط ارب, كرزي به سمت قندهار و ارزگان 

, آي پاكستان . اس . عبدالحق بنا به محاسبات غلط خودش و یا شاید در اثر دسیسه چیني هاي آي 

خالف عبدالحق از سابقه همكاري كرزي كه براما حامد . گردیده و اعدام شدتوسط طالبان دستگیر

 امپریالیست هاي امریكایي نیز عمیق تر از رابطه برخوردار بود و رابطه اش با)) طالبان (( با 

      توانست به كمك قواي هوایي امریكا خود را حفظ نماید تا در آینده بتواند, عبدالحق با آنها بود 
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او چند بار توسط هلیكوپتر هاي امریكایي از . عهده دار سردمداري رژیم دست نشانده گردد 

به عنوان رئیس )) تجمع خائنین ملي در بن (( تهلكه در ارزگان نجات داده شد و موقعیكه در 

بر خالف ادعاهاي مطرح شده توسط متجاوزین و اشغالگران , رژیم دست نشانده تعیین گردید 

بلكه در پشتون آباد كویته در بلوچستان پاكستان به , در ارزگان نبود , پریالیست و خائنین ملي ام

  دو چنگ ساالر معروف پشتون یعني گل آغاي قندهاري و حاجي قدیر ننگرهاري .رد سر مي ب

 براي. روانه قندهار و جالل آباد شدند , در واقع پس از سقوط امارت اسالمي طالبان در كابل , 

نیرو و لشكر تدارك دید و آنها را , آى پاكستان . اس . مستقیما آى , )) جهادي (( این دو چهره 

همان موقع براي همه بطور آشكار و علني معلوم بود كه . مجهز و مسلح به افغانستان اعزام كرد 

فراهم متجاوزین امریكایي , پول این لشكر كشي از كویته و پشاور به قندهار و جالل آباد را 

در همین جریان بود كه قدرت و قوت سایر جنگ ساالران پشتون نیز دوباره احیا . كرده اند 

.                                           گردید و بر مناطق از دست رفته شان یكبار دیگر دست یافتند   

 و بروكرات هاي اعم از روابط خانداني, شاه سابق و اعوان و انصار اصلي اش ,  محمد ظاهر 

در طول سال هاي مقاومت علیه متجاوزین و اشغالگران سوسیال , سابقه دور دسترخوانش 

صرفا از دور دستي به آتش داشتند و سهم عملي شان در , امپریالیست و رژیم دست نشانده شان 

دي جها(( در طول دوره خانه جنگي هاي ارتجاعي داخلي  میان . این مقاومت تقریبا صفر بود 

این جناح ارتجاعي در واقع در جریان . ها نیز تقریبا بصورت كامل تماشاچي باقي ماندند )) 

به كارگرداني مستقیم مرتجعین سعودي و پاكستاني و رهبري , )) طالبان (( شكل دهي و ایجاد 

بطورآشكار فعال گردیده و بطور علني و مستقیم , سیاسي امپریالیست هاي امریكایي و انگلیسي 

در  آن موقع خاندان . به صحنه سیاسي افغانستان وارد گردیدند ))  طالبان (( و در حمایت از 

ظاهر شاه را )) طالبان (( شاهي سعودي پشت سر این جناح بود و تالش داشت كه از طریق 

زمینه , در آن زمان گفته میشد كه در صورت عملي شدن این نقشه . دوباره به صحنه بازگرداند 

سفر , بطور بسیار مشخص . به ایران نیز بهتر خواهد شد )) رضا پهلوي (( گشت هاي بر

به سوي هرات و تصرف )) طالبان (( سردار ولي به پاكستان توانست نقش موثري در پیشروي 

كابل را تصرف كردند )) طالبان (( فقط پس از آنكه . مناطق غربي كشور توسط آنها بازي نماید 

, كه آنها رژیم اسالمي رویكار خواهند آورد و براي ظاهرشاه نقشي قایل نیستند و علنا اعالم كردند 

پدر , تا این موقع .  تبدیل گردید )) طالبان (( به مخالفت علیه )) طالبان (( از , حمایت این جناح 

حامد كرزي كه نماینده خاص ظاهر شاه و دفتر دار وي در شهركویته پاكستان بود و سال ها براي 

)) طالبان (( یكي از حامیان سرسخت , تالش كرده بود , یر لویه جرگه پیشنهادي ظاهر شاه تدو

این , )) طالبان (( بعد از تصرف كابل توسط , محسوب مي گردید و مخلصانه براي أنها كار مي كرد 

                                                    به بد نیتي مبدل گردید و سر انجام پدر حامد)) اخالص (( 
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                                                                          .ترور شد )) طالبان (( كرزي توسط 

ه و اعوان و انصارش اولین كساني بودندكه ازبوي باد تجاوز و لشكر كشي ظاهر شا   

نفس تازه كردند و از میان مومیایي هاي قبرستان , امپریالیست هاي امریكایي و متحدین شان 

.       تاریخ سر بلند نمودند تا نقش ارتجاعي و وطنفروشانه شان را یكبار دیگر بر عهده بگیرند 

                                   

 تجمع خائنین ملي در بن
امپریالیست هاي متجاوز ازطریق صحنه آرایي, )) طالبان (( در آخرین روز هاي حكومت   

رژیم دست نشانده در , خائنین ملي را دربن گرد آورد تا توسط آنها , )) سازمان ملل متحد  (( 

چهار جناح ارتجاعي خائن و )) ن تجمع خائنین ملي در ب(( در . افغانستان را شكل دهند 

كه هیچكدام حتي بر مبناي معیار هاي ارتجاعي نیز صالحیت نمایندگي ازمردمان , وطنفروش 

اور و جناح پش, جناح ظاهر شاه , اتحاد شمال . شركت داده شده بودند , :افغانستان را نداشتند

ات و راكت هاي امریكایي و اتحاد شمال در زیر بال و پر طیار,   دراین موقع , جناح قبرس 

اما سه جناح دیگر در واقع در . انگلیسي دوباره جان گرفته و برمناطق وسیعي دست یافته بود 

در واقع دو جناح قبرس و پشاور از لحاظ سیاسي صرف . داخل افغانستان زور و قوتي نداشتند 

هار جناحي قلمداد شده چ, نیز جناح مشخصي را تشكیل نمي دادند و صرفا براي اینكه جلسه بن 

.                                             به عنوان جناح هاي مستقل درنظر گرفته شده بودند , بتواند   

جناح قبرس ترجیح داد موقتا در تشكیل حكومت سهم نگیردو در نتیجه نمایندگان ,   در هر حال 

درینجا دو موضوع مهم قابل . گرفتند رژیم دست نشانده سهمسه جناح دیگر در شكلدهي اولیه 

در اساس براي این )) نیرو هاي بین المللي كمك به تامین امنیت (( یكي اینكه . دقت وجود دارد 

تشكیل گردیده و به افغانستان اعزام شدند كه جناح هاي فاقد نیروي نظامي در رژیم دست نشانده 

محافظت ,  ضرورت در مناطق دیگر و در صورت, را در مقابل جناح اتحاد شمال در كابل 

, دیگر اینكه نیروي اصلي شركت كننده در رژیم دست نشانده . نمایند و امنیت شان را بگیرند 

یعني مامورین تربیت یافته كمپني ها و موسسات )) كمپني واال (( در واقع , غیر از اتحاد شمال 

انور الحق , اشرف غني احمد زي , مثل حامد كرزي , امریكایي و یا بین المللي امپریالیستي 

احدي و سایرین بودند و جناح ظاهر شاه و پشاور صرفا كانال هایي بودند كه این افراد از طریق 

پروسه شكل گیري . آنها در تركیب رژیم دست نشانده سهم گرفته و به افغانستان داخل گردیدند 

 افزون این افراد و جناح شان جریان قدرتگیري و افزایش خزنده و روز, رژیم دست نشانده 

                                                                                              .  محسوب مي گردد 
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خائنین ملي جمع شده در این جلسه را , ))  سازمان ملل متحد (( امپریالیست ها و , در جلسه بن 

, در نتیجه , دستوردادند كه باید یك نفر پشتون را در راس رژیم دست نشانده تعیین نمایند 

 كنار, عبدالستار سیرت كه از طرف جناح ظاهر شاه براي این پست در نظر گرفته شده بود 

كه در واقع مامور یكي از , رفت و بجاي آن فرد دیگري از همین جناح یعني حامد كرزي 

.                          بر جایگاه سردمداري رژیم دست نشانده نصب گردید , ها بود )) كمپني ((  

               

 نشانده شدن كرزي بر سریر دست نشاندگي
 

 الدین رباني به حامد كرزي دركابل را به مثابه اولین انتقال از برهان)) قدرت (( مراسم انتقال 

جشن گرفتند و آنرا به عنوان یك روز تاریخي تبلیغ , مسالمت آمیز قدرت درتاریخ افغانستان 

نصب شدن . اما این امر واقعیت نداشت و یك دروغ پردازي و فریبكاري آشكار بود . كردند 

در زیر بال , ندگي متجاوزین و اشغالگران امپریالیست حامد كرزي بر سریر چاكري و دست نشا

و پر طیارات امریكایي و انگلیسي و در پناه توپ و تانك و تفنگ و برچه هاي سربازان آنها و با 

آنها . صورت گرفت )) قدرت (( حضور جنراالن و فرماندهان نظامي شان در مراسم این انتقال 

ارتجاعي با = این نمایش مضحك امپریالیستي )) یت تامین امن(( حتي سگ هاي شان را براي 

خود آورده بودند تا نشان دهند كه اخالف مكناتن و الرد برنس چگونه یكبار دیگر بر افغانستان پا 

گزاشته اند تا انتقام اسالف شان را از فرزندان این آب و خاك بگیرند و نسل هاي گذشته و كنوني 

                              .                                         مایند این مرزو بوم را توهین و تحقیر ن

))لویه جرگه اضطراري ((   
جریان كارشش ماهه حكومت حامد كرزي به مثابه یك حكومت كامال دست نشانده و آلت دست 

ي این مهم ترین كاري كه در ط. پیش رفت , اشغالگران امپریالیست امریكایي و متحدین شان 

این . بود )) لویه جرگه اضطراري (( تدارك براي تدویر , دوره شش ماهه صورت گرفت 

پیش )) سازمان ملل متحد (( تحت پوشش , كارتداركي بطور آشكار زیر سرپرستي اشغالگران 

نفر میر و ملك و خان   ) 1500( یك هزارو پنجصد , )) لویه جرگه اضطراري ((  در .  رفت 

امپریالیست هاي )) اهدایي (( در زیر خیمه )) غرب ساالر (( و ))  جنگ ساالر ((و ارباب و 

. را تعیین نمایند )) انتقالي (( آلماني گرد هم آمدند تا رئیس رژیم دست نشانده براي دوره 

                                                                     همانند, را ))  لویه جرگه (( مصارف این 
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اشغالگران تامین كردند و امنیت آنرا نیز دراساس همانها برعهده , )) تجمع خائنین ملي دربن  ((

تامین امنیت براي گرد همایي خائنین ملي را افسران و سربازان نقش عمده در این . گرفتند 

این بازي تمسخر آمیز تاریخ بود كه میراث . بر عهده داشتند , انگلیسي زاده برتانوي و امریكایي 

داران جنراالن شكست خورده در میدان هاي جنگ میوند و باالحصارو شیرپوركابل و راه كابل 

شاه ( شاه شجاع موجود )) سلطنت (( ه افغانستان برگشته بودند تا یكباردیگر ب,   جالل آباد -

را پیریزي و تحكیم نمایند و شكست هاي تاریخي گذشتگان شان در این سرزمین را ) شجاع سوم 

سازمان (( و نماینده سرمنشي ) زلمي خلیل زاد (  نماینده خاص بوش در افغانستان .  كنند جبران

, از ابتدا تا انتها )) لویه جرگه اضطراري (( در جلسات ) براهیمي  ( در افغانستان)) ملل متحد 

درپشت پرده و پیش پرده حضور داشتند و براي تمامي جنجال ها و مجادالت فیصله نهایي صادر 

درنتیجه بر خالف یكي ازفیصله هاي جلسه . را به پیش مي راندند )) جرگه (( مي كردند و كار 

براي دوره , ار بود رئیس و كابینه رژیم دست نشانده دردوره موقت قر, بن كه مطابق به آن 

حامد كرزي یكبار دیگر در راس رژیم دست نشانده نصب گردید و كابینه , انتقالي كاندید نباشند 

)) جنگ ساالران (( این كار نتیجه همسویي میان دو جناح . اش نیز تقریبا بدون تغییر باقي ماند 

در واقع امپریالیست هاي امریكایي تصمیم گرفته بودند كه . بود )) پني ها كم(( جهادي  و جناح 

( این تصمیم را نماینده خاص بوش در افغانستان . شاه سابق داراي نقش سیاسي واقعي نباشد 

مقام )) لویه جرگه اضطراري (( شاه سابق را در .  تمثیل و تعمیل نمود ) زلمي خلیل زاد 

و مشخصا حامد كرزي در میان )) كمپني ها (( عطا كردند تا جناح ) )باباي ملت (( سمبولیك 

در قدم اول در میان خائنین ملي پشتون و بعد در میان تمامي خائنین ملي در , خائنین ملي 

                                                       .          مه قرار داشته باشد باال تر از ه, افغانستان 

اد و پرورش اردوي پوشالي و پولیس پوشاليیجا  
 ارتجاعي اقغانستان بطور خالصه عبارت است از بازسازي -برنامه بازسازي امپریالیستي 

فرهنگي و اجتماعي افغانستان به مثابه یك مستعمره تحت اشغال و یك كشور , اقتصادي , سیاسي 

كه یك جنبه عمده است و جنبه دیگر باز سازي سیاسي داراي دو جنبه بزرگ است . فاقد استقالل 

جنبه عمده عبارت است از سلطه نظامي و سیاسي مستقیم امپریالیست هاي اشغالگر بر . تابع 

شكلدهي و پرورش یك رژیم دست , جنبه تابع عبارت است از ایجاد . كشور و مردمان كشور 

تجمع خائنین ملي (( در ,  قسمي كه در سطور قبلي دیدیم این رژیم دست نشانده .ور نشانده دركش

. كم و بیش شكل یافت ))  لویه جرگه اضطراري (( بصورت اولیه ایجاد گردید و در )) در بن 

                                                                                 شكلدهي و پرورش بیشتر آن بعد
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بطور عمده در ایجاد و پرورش اردوي پوشالي و پولیس پوشالي )) لویه جرگه اضطراري (( از 

          .                                                    متمركز گردید , توسط اشغالگران امپریالیست 

نیرو ,   همان طوري كه میدانیم در تركیب دولت به عنوان وسیله حاكمیت و سركوب طبقاتي 

وفاداري برده منشانه یك رژیم دست نشانده به اربابان . نقش مركزي بر عهده دارند , هاي مسلح 

وفادار و صرفا با ایجاد یك كابینه دست نشانده كه در راس آن یك نوكر , اشغالگر امپریالیستش 

براي تضمین . بطور كامل تضمین شده نمي تواند , قرار داشته باشد , تربیت شده توسط اشغال 

اطمینان بخش و درازمدت این وفاداري الزم است كه یا دست نشاندگان كامال فاقد نیرو و قوت 

ا نظامي بوده و ازاین لحاظ بطور كامل و صد در صدي به قوت هاي اشغالگر متكي باشند و ی

اینكه قدرت ها و قوت هاي اشغالگر براي دست نشاندگان شان آنچنان قوت هاي نظامي دست 

آموز و فرمان بردار به وجود بیاورند كه شك و شبهه در مورد وفاداري شان به قدرت هاي 

       .                               از بین برود و یا كم از كم به حد اقل برسد , امپریالیستي اشغالگر 

)) جنگ ساالران جهادي ((  اتحاد امپریالیست هاي اشغالگر امریكایي و متحدین شان با 

و )) لویه جرگه اضطراري (( , )) تجمع خائنین ملي دربن (( , )) طالبان (( درسرنگوني رژیم 

(( در واقع به این معني بود كه این صرفا جناح , دوره كار موقتي شش ماهه رژیم دست نشانده 

در رژیم دست نشانده بود كه تقریبا بصورت كامل فاقد نیرو و قوت نظامي از خود )) كمپني ها 

امي خود نیرو ها و قوت هاي نظ)) جنگ ساالران جهادي (( ولي جناح دیگر یعني جناح , بود 

  اما این نیرو ها و قوت هاي نظامي از چند لحاظ نمي توانستند و نمي توانند . شان را داشتند 

اول اینكه این نیرو ها دست پرورده مستقیم خود . راي اشغالگران در درازمدت مطلوب باشند ب

بخش مهمي ازآنها پیوند هایي با . گرچه بصورت غیر مستقیم بوده اند و هستند , شان نیستند 

دوم اینكه بخش . امپریالیست هاي روسي و قدرت هاي ارتجاعي نامطلوب دیگري داشته و دارند 

تلف آن درگذشته با هم شدیدا متخاصم و متحارب بوده و تجمع همگي آنها در یك اردوي هاي مخ

حد اقل شدیدا مشكل به نظر مي رسد , اگر ناممكن نباشد , پوشالي واحد براي رژیم دست نشانده 

سوم اینكه این نیرو ها تقریبا در مجموع خصلت محلي و قومي و حد اكثر خصلت ملیتي دارند . 

.                رژیم دست نشانده متمركز مي توانند در دراز مدت باعث درد سر باشند و براي یك  
بناُء از یكجانب برنامه تشكیل اردو و پولیس كامال دست پرورده و پوشالي براي رژیم دست نشانده روي 

وطه شان و نیرو هاي مرب)) جنگ ساالران جهادي (( دست گرفته شد و از جانب دیگر برنامه خلع سالح 

)) جنگ ساالران جهادي (( در چوكات عمومي این برنامه سعي به عمل آمد كه تا آنجائیكه ممكن است . 

         ))جنگ ساالران جهادي (( این پروگرام هم در مورد . جلب و جذب گردد )) كمپني ها (( به جناح 
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.               غیر پشتون رویدست گرفته شد )) جنگ ساالران جهادي (( پشتون  و هم در مورد  

لي و پولیس پوشالي براي رژیم دست نشانده    اساس پروگرام ایجاد و پرورش اردوي پوشا

اینگونه پیریزي گردید كه این اردو و پولیس بطور كامل و از هر لحاظ دست , توسط اشغالگران 

تمامي افراد آن ها اعم از افسر و سرباز توسط اشغالگران انتخاب . ساخته اشغالگران باشند 

سط آنها و به سبك خود شان سازماندهي گردند كامال تو, گردند و تحت تعلیم و تربیه قرار بگیرند 

                                              .            و تسلیحات و مهمات ساخت خود آنها را بكاربرند 

  این اردو و پولیس باید به اربابان امپریالیست اشغالگر شان كامال وفا دار باشند و همیشه آماده 

ا علیه كشور و مردمان كشورخود وارد جنگ شده و به خونریزي باشند كه در ركاب آنه

اردویي بود كه از لحاظ تسلیحات وابسته ,   اردوي دولتي زمان ظاهر شاه و داود خان . ردازندبپ

تعلیم و تربیه )) شوروي (( تعدادي از افسران آن در ,  به سوسیال امپریالیزم شوروي بود 

در داخل افغانستان با )) شوروي (( ادي از مستشاران نظامي نظامي را فرا گرفته بودند و تعد

اینچنین اردویي بجاي . این اردو كار مي كردند كه معموال با افسران عالیرتبه سرو كار داشتند 

وظیفه جاده صافكن براي قوت هاي , استادگي در مقابل تجاوز خارجي سوسیال امپریالیستي 

و نشان داد كه یك اردوي وابسته به قدرت خارجي سوسیال متجاوز و اشغالگر را بر عهده گرفت 

.            فقط و فقط مي تواند یك اردوي خائن و وطنفروش باشد , و امپریالیستي , امپریالیستي 

توسط امپریالیست هاي امریكایي و )) شوروي ها (( در جنگ علیه )) مجاهدین اسالمي  (( 

همین ها . سلیح و تجهیزشدند و مورد حمایت قرار گرفتند متحدین امپریالیستي و ارتجاعي شان ت

مادامي كه امپریالیست هاي امریكایي و انگلیسي به تهاجم اشغالگرانه شان بر افغانستان دست 

با اشتیاق در زیر درفش جنگي آنها قرار گرفتند و به پاس این خدمت وطنفروشانه به , زدند 

.                                                 ن مبدل شدند بخش مهمي از رژیم دست نشانده اشغالگرا  

قوت هاي مسلح , )) پولیس ملي (( و )) اردوي ملي (( تحت نام , حاال اشغالگران امپریالیست  

دست آموزي براي رژیم دست نشانده شان به وجود مي آورند كه به مراتب نسبت به اردوي 

به اربابان , )) مجاهدین اسالمي (( ن و به مراتب نسبت به دولتي زمان ظاهر شاه و داود خا

اردو و پولیسي كه یكایك از افسران و سربازان آن مستقیما . امپریالیست شان وفا دار تر باشند 

مستقیما , مستقیما توسط آنها  تعلیم و تربیه نظامي داده شود , توسط اشغالگران انتخاب گردد 

فقط و فقط مي توانند , د و مستقیما توسط آنها تامین معاش گردد توسط آنهاتسلیح و تجهیز گرد

اردو و پولیسي باشند كه در وطنفروشي و خیانت به مراتب جري تر و وقیحانه تر از اردوي 

 توانند این چنین اردو و پولیسي فقط مي. عمل نمایند )) مجاهدین اسالمي(( ظاهر شاه و داود خان و 

            .قابل مقایسه باشند  ))پرچمي ها (( و )) خلقي ها (( ت نشانده با اردو و پولیس رژیم دس
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نه . كامال اردو و پولیس مزدور هستند )) پولیس ملي (( و )) اردوي ملي (( این به اصطالح 

تنها افسران آنها بلكه سربازان شان نیز معاشخور هستند و بصورت قرار دادي استخدام مي شوند 

ش مامورین ملكي خود را از منابع این در حالي است كه رژیم دست نشانده قادر نیست معا.  

واضح است كه این اردو . مي گیرد )) كمك (( داخلي تامین نماید و براي تادیه آن از اشغالگران 

در نظر گرفته   ) 150000( و پولیس مزدور كه تعداد مجموعي آن در حدود یكصدو پنجاه هزار

م و بقاي وابستگي امل مهم دوامصارف هنگفتي خواهند داشت كه تامین آن خود یك ع, شده است 

.  هاي اشغالگرخواهد بوداقتصادي به امپریالیست و طبعا وابستگي سیاسي ونظاميشدید ومستقیم 

آنها .  ساختن یك چنین اردو و پولیس براي اشغالگران و دست نشاندگان شان كار آساني نیست 

این اردو و پولیس را صرفا توانسته اند یك پنجم تمام , در ظرف تقریبا سه سال گذشته 

پولیس و سیزده  ) 17000( هفده هزار ,  ) 30000( مجموعا سي هزار( سازماندهي نمایند 

از قطعات )) اردوي ملي (( چندین هزار نفر از افراد )  .  نظامي براي اردو  )  13000( هزار 

انده براي مقامات وزارت دفاع رژیم دست نش. شان فرار كرده و دیگر هرگز بر نگشته اند 

برگرداندن فراري ها بار بار به تهدید و تخویف متوسل شده و اعالن كرده اند كه در صورت بر 

اما . تحت تعقیب قانوني قرار خواهند گرفت و جزا خواهند دید , نگشتن آنها بر سر قطعات شان 

.               این تهدیدات نتیجه چنداني در بر نداشته و كمتر باعث برگشت فراریان گردیده است   

اردوي دست آموز اشغالگران در كمیت اندك كنوني خود نیز بخوبي نشان داده است كه سگ 

افراد این اردو در جریان حوادث اخیر هرات . پاسبان وفادار اربابان پرورش دهنده خود است 

آنها   )) جرم. ((  نفر از مظاهره چیان غیر مسلح را بخاك و خون كشیدند   ) 60( تقریبا شصت 

رسانه هاي گروهي . گفته بودند )) مرگ بر كرزي (( و )) مرگ بر امریكا (( فقط این بود كه 

امپریالیستي این كشتار را اینگونه انعكاس دادند كه مظاهره چیان در جریان چور و چپاول 

 و چور. اما این ادعا هیچگونه حقیقتي در بر ندارد . موسسات خارجي كشته و زخمي شده اند 

چپاول كنندگان موسسات خارجي بیشتر افراد والي بر كنارشده هرات بودند و در جریان آن كسي 

كشته ها و زخمي ها كال از تظاهر كنندگان در شهر بوده اند كه بیشتر .  كشته و زخمي نشد 

نفر از كشته شدگان و  ) 15( پانزده . نوچوانان و متعلمین و محصلین را در بر مي گرفت 

                             .                                   ها متعلمین مكاتب شهر هرات بوده اند زخمي 
به )) مرگ بر كرزي (( و )) مرگ بر امریكا (( نه تنها شعار هاي ,   بعد از قتل و كشتار تظاهر كنندگان 

در چنین .  مسلحانه بخود مي گیرد بلكه تظاهرات نیز شكل, شعار هاي همگاني در شهر مبدل مي گردند 

          امریكایي مستقیما وارد   قوت هاي اشغالگر. حالتي دیگر از اردوي پوشالي كاري ساخته نیست 
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هلیكوپتر هاي امریكایي به پرواز در مي آیند و شهر را به راكت و گلوله مي . وند معركه مي ش

تانك هاي امریكایي در نقاط حساس شهر موضع مي گیرند و گزمه هاي امریكایي سرك . بندند 

در شهر حالت اضطراري و ممنوعیت عبور و . ها و كوچه هاي شهر را زیر نظر مي گیرند 

 در چنین حالتي والي بر كنار شده هرات نیز خوشخدمتي به بارگاه .مرور بر قرار مي گردد 

مرگ بر (( در تلویزیون شهر ظاهر شد و شعار دهندگان , ارباب امپریالیستش را فراموش نكرد 

.                              را تخریب كار و بي مسئولیت خواند )) مرگ بر كرزي (( و )) امریكا   

  استخبارات پوشاليایجاد و پرورش شبكه
اكثریت . درینجا ضرور است كمي هم در مورد شبكه استخبارات رژیم دست نشانده مكث نمائیم 

بخصوص مسئولین آن را كساني تشكیل مي دهند كه در شبكه استخباراتي , افراد این شبكه 

و  .  اي . ي آ. از آنجائیكه سي . كار و فعالیت كرده اند )) پرچمي (( و )) خلقي (( وطنفروشان 

غیر ممكن است كه شبكه استخبارات رژیم , مستقیما در افغانستان فعالیت دارند .  آي . بي . اف 

این بازسازي نیز همانند . دست نشانده توسط آنها مستقیما تحت بازسازي قرار نداشته باشد 

اعم از افسران و , یك باز سازي مستقیم بوده و یكایك افراد این شبكه , بازسازي اردو و پولیس 

این بازسازي شامل تجدید تربیت پرسونل موجود این شبكه براي . را در بر مي گیرد , كار كنان 

شبكه . خدمتگزاري به اربابان جدید امریكایي و همچنان جلب و جذب افراد جدید خواهد بود 

تخبارات امریكا دنبالچه و یا ضمیمه اي از ضمیه هاي بین المللي اس, استخباراتي بازسازي شده 

, )) پرچمي ها (( و )) خلقي ها (( همانگونه كه شبكه استخبارات رژیم دست نشانده , خواهد بود 

طبیعي است كه اینچنین شبكه . و ضمیمه اي از ضمایم بین المللي آن بود .  بي . جي . دنبالچه كا 

,  و پولیس پوشالي اش همانند اردو, استخباراتي اي مطابق به فرهنگ لغات رژیم دست نشانده 

مفهوم دیگري , براي خائنین ملي )) امنیت ملي . (( خوانده مي شود )) ریاست امنیت ملي (( 

.                                                                                غیر از این نمیتواند داشته باشد   

        

))مسئول غیر (( خلع سالح گروپ هاي مسلح   
مكمل برنامه ایجاد نیرو هاي مسلح كامال دست )) جهادي (( برنامه خلع سالح گروپ هاي مسلح 

: در چگونگي اجراي این برنامه دو نكته قابل دقت وجود دارد . آموز توسط اشغالگران است 

یگر یكي اینكه افراد خلع سالح شده را سوگند مي دهند كه دیگر هرگز سالح به دست نگیرند و د

                                                                                               اینكه سالح هاي جمع
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درواقع هردو موضوع بهم .  انفجار مي دهندو كامال  ازمیان مي برند آوري شده را معموال

مردمان این كشور با اسلحه و جنگ و , برنامه این است كه تا آنجائیكه ممكن است . مربوط است 

سلحشوري بیگانه شوند تا جنگجویان تجاوزگر و اشغالگر امپریالیستي بدون درد سر و فارغ 

بناُء نه تنها الزم است كه افغانستاني . هند و دغدغه اي نداشته باشند البال در این كشور جوالن بد

از بین . بلكه عمال نیز خلع سالح شوند , ها ازلحاظ ذهني و رواني با اسلحه و جنگ بیگانه شوند 

     .            بردن سالح هاي موجود یكي از راه هاي تطبیق این برنامه خلع سالح سازي است 

سالح ها و مهمات موجود و كسب مهارت دراستفاده و بكار برد آنها نه تنها در دوره   آشنایي با 

در افغانستان وسیعا ,مكلفیت عسكري بلكه درجریان جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستي 

نابود سازي سالح ها و مهمات جنگي موجود توسط اشغالگران . توده یي و فراگیرشده بود 

, ي تبدیل نمودن مكمل سیستم تسلیحاتي در افغانستان صورت مي گیرد امپریالیست كه در راستا

)) سیستم دفاع عمومي (( در پهلوي ازبین بردن سیستم مكلفیت عمومي عسكري و تبدیل نمودن 

به این منظور صورت مي گیرد كه اسلحه و آمادگي هاي )) سیستم قواي مسلح مزدور (( به 

شاندگان كامال وفادارشان درآید و پایه هاي اشغال كشور جنگي  به انحصار اشغالگران و دست ن

                                         .         مستحكم و دوامدار گردد , و پایه هاي رژیم دست نشانده 

در شرایط كنوني به عنوان نیروهاي ضد )) جهادي (( درینجا منظور این نیست كه نیرو هاي 

بلكه منظور این است كه این نیرو ها علیرغم خوشخدمتي , گرفته شوند تجاوز و اشغال در نظر 

توسط اشغالگران به عنوان نیرو هاي , هایي كه براي اشغالگران انجام داده اند و مي دهند 

درواقع برنامه . غیرمطمئن تلقي مي شوند و برنامه خلع سالح درمورد شان تطبیق مي گردد 

, ردو و پولیس دست آموز و مستقیما دست ساخته خود شان اشغالگران این است كه غیر از ا

ولو اینكه این قوت ها در خدمت شان , قوت هاي مسلح دیگري در افغانستان وجود نداشته باشند 

                       .ولي درمورد وفاداري شان اطمینان كافي وجودنداشته باشد , قرار داشته باشند 
این است كه نیرو هاي مسلح )) نیرو هاي مسلح غیر مسئول (( خلع سالح جنبه مهم دیگري از برنامه 

صحنه نظامي از, براي اشغالگران هاي ارتجاعي نا مطلوب در منطقه وابسته به امپریالیزم روسیه و قدرت

.  دست داشته باشندتان را درافغانس انحصارا كنترل قوت هاي نظامي درافغانستان روبیده شوند و آنها

خلع سالح نیز همانند ساختن اردو و پولیس پوشالي براي اشغالگران و دست نشاندگان مطمئن شان برنامه 

(  اند كمتر ازبیست هزار صرفا توانسته, آنها در ظرف تقریبا سه سال گذشته . كار آساني نبوده است 

ن موعد ك شدالبته با نزدی. خلع سالح نمایندرا)) مسئول گروپ هاي مسلح غیر((نفر ازافراد) 20000

 آوري سالح ثقیلهجمع به ویژه درمورد, برنامه خلع سالح شدیدترگردیده است , انتخابات ریاست جمهوري 

.                  
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))لویه جرگه قانون اساسي ((   
تقریبا دو ساله رژیم دست نشانده )) انتقالي ((  مهم ترین كاري كه از لحاظ سیاسي طي دوره 

این دوره كار قرار بود . د بو)) لویه جرگه قانون اساسي (( تدارك براي تدویر , صورت گرفت 

در پیشبرد این كار كه مهم ترین . ولي چند ماه دیگر نیز تمدید یافت , یك و نیم سال دوام نماید 

زلمي خلیل زاد كه دیگرصرفا , تدوین مسوده قانون اساسي رژیم دست نشانده بود , بخش آن 

دركابل حضور دایمي ,  افغانستان بلكه به عنوان سفیر امریكا در, نماینده بوش درافغانستان نبود 

 این دخالت ها در قدم اول در. مداوما بصورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت مي كرد , داشت 

كمسیون (( مورد تعیین اعضاي  و بعدا در))كمسیون تدوین قانون اساسي (( مورد تعیین اعضاي

تر از )) پوزانوفي(( ست  خلیل زاد سفیري ادرواقع زلمي .صورت گرفت)) تدقیق قانون اساسي 

)) مشوره( (درهرموردي او را زي ارتباط داردومره با كر و تقریبا روزمداومااو)) . پوزانوف((

به صورت ویژه اي تدوین مسوده قانون اساسي )) مشوره دادن ها (( این دخالت ها و .  میدهد 

كرزي علنا و بصورت بود كه )) مشوره ها (( در واقع برمبناي همین . را نیز در بر گرفت 

را در نظر گرفته )) سیستم ریاست جمهوري (( اعالن كرد كه براي افغانستان , آشكار و واضح 

سیستم حكومتي قانون , بر مبناي همین اعالن بود كه كمسیون هاي مربوطه قانون اساسي . است 

و )) دادن ها مشوره ((  اما .  دراین قانون معین ومشخص كردند اساسي رژیم دست نشانده را

بطور , درمورد متن قانون اساسي )) سازمان ملل متحد (( دخالت هاي متخصصین مربوط به 

رسما دراین )) یونیما (( زیرا كه , صورت رسمي صورت مي گرفتعلني و ب وآشكار

عالوتا مقامات رژیم دست نشانده و بطور مشخص كمسیون هاي . مداخله داشت )) حق((كار

كردند و )) دعوت  ((  بار متخصصین امریكایي و اروپایي را در سیمینار ها خود بار, مربوطه 

                               .      گزاشتند )) شاوره م(( در )) آنها (( متن مسوده قانون اساسي را با 

  ناگفته پیدا است كه اعضاي كمسیون هاي مربوطه تدوین و تدقیق قانون اساسي مطابق به 

در افغانستان و متخصصین )) سازمان ملل متحد (( مقامات , ها ي خلیل زاد )) ره مشو(( 

انتخاب شده بودند تا پایه , همه ازمیان خائنین ملي و وطنفروشان مطمئن , امریكایي و اروپایي 

به نحو اطمینان , هاي قانون اساسي رژیم دست نشانده براي افغانستان مستعمره و تحت اشغال 

                        .             هداب انقیاد ملي كشور و مردمان كشور استوار گردد بخشي روي ت

)) لویه جرگه قانون اساسي (( تدویر , هاي اشغالگرانه )) محكم كاري ((  اما علیرغم تمام این    

                                                                                                          را در وقت 
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عالوتا براي اینكه درلویه .  معینه قبلي رویدست نگرفتند و آن را چند ماه دیگر به عقب انداختند 

را بدون درد سر و یا )) قانون اساسي (( نجال كمتر باشد و بتوانند مسوده ترتیب شده ج, جرگه 

را به یك )) لویه جرگه اساسي (( تعداد اعضاي , حد اقل با درد سركمتر به تصویب برسانند 

.        پائین آوردند و به پنجصد نفرتقلیل دادند ))  لویه جرگه اضطراري (( سوم تعداد اعضاي   

امپریالیست هاي آلماني و با )) اهدایي (( باز هم در زیر خیمه )) لویه جرگه (( ي مادامي كه   ول

(( معلوم شد كه بازهم , دایرگردید , امنیت گیري قوت هاي اشغالگرو مصارف اشغالگران 

لویه (( جلسات . دیگري توسط اشغالگران مورد ضرورت است )) محگم كاري هاي مستقیم 

(( اما توافق عمومي میان شركت كتتدگان , ه موعد تعیین شده طوالني ترگردید نسبت ب)) جرگه 

سازمان (( نماینده سر منشي , ) زلمي خلیل زاد ( یكباردیگر سفیر امریكا . ممكن نشد )) جرگه 

مستقیما مداخله كردند و معترضین را با تهدید و تخویف سر جاي )) یونیما (( و )) ملل متحد 

اعالم كرد كه قانون )) لویه جرگه قانون اساسي ((  صبفت اهللا مجددي رئیس .شان نشاندند 

این اعالن در حالي صورت . اساسي با تائید همگاني اعضاي لویه جرگه به تصویب رسید 

این تائید همگاني بصورت مشخص مورد تصویب قرارگرفت )) جرگه (( گرفت كه نه در جلسه 

در واقع اشغالگران امپریالیست و . تامیه رسمي داشته باشد توانست مراسم اخت)) جرگه (( و نه 

قانون اساسي را , بصورت تقریبا یكجانبه اي , در رژیم دست نشانده )) كمپني ها (( جناح 

.                                        را پایان دادند )) لویه جرگه (( تصویب شده اعالم كردند و كار   

هاي اشغالگرانه بازهم بیشتري در كار )) محكم كاري (( اتمه نیافته بود و  اما هنوز هم كار خ

آمده بود كه این قانون بال فاصله بعد از تصویب )) تصویب شده (( در متن قانون اساسي . بود 

اما بعد از .  توشیح مي گردد )) رئیس دولت (( نافذ شده و توسط )) لویه جرگه (( شدن توسط 

این بار گویا . براي چند هفته دیگر نیز قانون اساسي نافذ نگردید , )) ویه جرگه ل(( پراگنده شدن 

پنجاه و چند , تحت این عنوان . اصالحات امالیي و انشایي نهایي متن قانون اساسي مطرح بود 

بعد از آن بود كه قانون اساسي توسط . مورد اصالح و تعدیل در متن قانون اساسي وارد كردند  

.                                             امضا و به اصطالح توشیح شد و رسمیت یافت حامد كرزي  

به این ترتیب درنهایت معلوم گردید كه این اشغالگران امپریالیست هستند كه در افغانستان كنوني   

اي این هاي دست نشاندگان آنها و فیصله ه)) جرگه (( تصمیم نهایي را مي گیرند و نه جلسات و 

را به )) اساسي قانون (( حتي اگر این فیصله ها شكل قانون و حتي شكل , )) جرگه ها (( جلسات و 

مبارزات ضد استعماري توده هاي هندي , اوایل سال هاي دهه سي قرن گذشته در. خود گرفته باشد 

بله با این اوجگیري مقامات استعمارگر انگلیسي درهند راه مقا. علیه استعمارگران انگلیسي اوج گرفت 

                                                                                                   مبارزات را جستجو

        

                                      ۴٢ صفحه                شعله جاوید    دوره سوم شماره چهارم                     
در مقابل صحبت گورنر انگلیسي هند كه گفته بود از راه قانوني با این اوجگیري . مي كردند 

سخني را بیان داشت كه پس از آن در , رئیس انگلیسي پولیس هند , مبارزات مقابله خواهد كرد 

هند برتانوي  معروف گردید . رئیس پولیس به گورنر گفته بود كه : (( شما قانون هستید . حالت 

گورنر انگلیسي توصیه . )) . اضطراري اعالن نمائید و تمامي قوانین را بحالت تعلیق در آورید 

.                             رئیس پولیس را بكار بست و مبارزات بپا خاسته را موقتا سركوب نمود   

تدارك براي انتخابات وگسترش عرصه فعالیت و افزایش تعداد قوت هاي 

 اشغالگر
در قانون اساسي رژیم دست نشانده به صراحت قید گردیده كه انتخابات ریاست جمهوري باید در 

عالوتا دراین قانون قید گردیده است كه باید انتخابات ریاست . ماه جوزاي امسال برگزارگردد 

اما نه تنها انتخابات ریاست جمهوري از ماه جوزا . جمهوري و پارلماني هم زمان برگزار شود 

بلكه انتخابات ریاست جمهوري و انتخابات پارلماني ازهم جدا , ه ماه میزان عقب انداخته شد ب

. شده و برگزاري انتخابات پارلماني شش ماه بعد ازانتخابات ریاست جمهوري درنظر گرفته شد 

قوانین )) رعایت (( اشغالگران و دست نشاتدگان شان در )) قانون گرایي (( نمونه دیگري از 

                                                                  .                    ته و پرداخته خود شان ساخ

بي امنیتي (( كه توسط آنها , جنگ هاي ضد رژیم و ضد اشغالگران ,   در اتخاذ این تصمیمات 

و ) ناح حامد كرزي ج)) ( كمپني ها (( خوانده مي شود و همچنان تضاد میان جناح )) قسمي 

.                                                          نقش داشته اند )) جنگ ساالران جهادي (( جناح   

ائتالف بین المللي (( این قوت هاي , )) طالبان(( هاي جنگي ضد انتخاباتي در مقابله علیه فعالیت 

.  را برعهده دارد ایي است كه نقش عمدهبه رهبري امپریالیست هاي امریك)) ضد تروریستي 

برنامه هاي جنگي و  نقشه ها وقطعات اردوي پوشالي دست ساخته شان را مطابق به, این نیروها

عالوتا براي دفاع از پوسته ها . تحت فرماندهي شان بسیج مي نمایند و درجنگ ها سهم مي دهند 

 .فراهم مي نماید , ضرور است حیاتي و نهایت چتر حمایتي هوایي كه, و قطعات اردوي پوشالي 

)) ائتالف بین المللي ضد تروریستي( (  اما پدیده تازه در فعالیت هاي نظامي قوت هاي اشغالگر  

جنگ ((و )) كمپني ها (( یان دو جناح شركت فعاالنه این قوت ها در منازعات نظامي م, 

عملیات نظامي . رت مي گیرد صو)) كمپني ها (( است كه به نفع جناح )) ساالران جهادي 

در منازعات نظامي میان دو جناح , )) نیرو هاي ائتالف بین المللي ضد تروریستي (( مستقیم 

, قبال یا صورت نمي گرفت و یا اگر صورت هم مي گرفت , به نفع یك جناح , رژیم دست نشانده 

جمهوري رژیم دست اما هر قدر وقت برگزاري انتخابات ریاست . زیاد علني و مشخص نبود 

                                         فعالیت هاي نظامي مستقیم نیرو هاي, نشانده نزدیك ترمي گردد 
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وشن تر و علني ر)) جنگ ساالران جهادي(( و علیه )) كمپني ها ( (انئتالف به نفع جناح 

, حامد كرزي دریكي از سفر هاي اخیرخود درامریكا كه چند ماه قبل صورت گرفت . ترمیگردد 

جنگ ساالران نسبت به طالبان بیشتر , صریحا اعالم كرده بود كه براي امنیت افغانستان 

شمكش ها میان جناح كرزي و جناح جنگ ساالران از آن پس منازعات و ك. خطرناك هستند 

, زلمي خلیل زاد , آمر امریكایي اش , گرچه این گفته كرزي را . روز به روز بیشتر گردید 

 هم جنگ اصالح كرد و اعالم نمود كه براي امنیت افغانستان هم طالبان خطرناك هستند و

جنگ (( نوعي اعالن جنگ برضد  , اما واضح بود كه بیانات حامد كرزي دراین مورد.ساالران 

.             تلقي شد و به منازعات میان دو جناح رژیم دست نشانده به شدت دامن زد )) ساالران   

   چند ماه قبل در جنگ میان نیرو هاي رشید دوستم و والي تعیین شده فاریاب توسط حامد 

. جنگ گردید ي رشید دوستم درو پیروزي نیرو هاكرزي جنگي درگرفت كه منجر به فرار والي 

ائتالف (( اما والي جدیدي براي فاریاب توسط حامد كرزي تعیین گردید و تحت حمایت نیروهاي 

به فاریاب , كه قطعات اردوي پوشالي را نیز با خود همراه داشت )) بین المللي ضد تروریستي 

, اندان هاي محلي آن والیت پس از آن در منازعات میان والي غور و یكي از قوم. اعزام گردید 

به والیت غور اعزام شدند و با سر پرستي قطعات اعزامي اردوي ... )) ائتالف (( نیرو هاي 

.      پرداختند , مستقیما به حمایت از والي كه به جناح كرزي تعلق داشت , پوشالي به آن والیت   

                           .            تاد اما اوج این عملیاتهاي نظامي مستقیم درحوادث هرات اتفاق اف

كه منجر به , والي هرات )) اسماعیل خان (( و )) نائب زاده ((  قبال درجریان برخورد میان 

 ائتالف مستقیما قوت هاي, و نیروهایش از شهر هرات گردید )) نائب زاده (( بیرون رانده شدن 

زیرا كه نائب زاده ,كست كرزي در هرات بود قع شدر وا)) نائب زاده(( شكست .  مداخله نكردند

جنرال عظیمي , مولوي خداداد (( این شورا توسط . تعلق داشت )) شوراي دفاع ازمركز ((  به 

برخورد مذكور به وجود چند ماه قبل از , نائب زاده و كسان دیگري , سخنگوي وزارت دفاع 

.   دفاع میكرد )) حكومت مركزي(( زي و راز ك,  خاندر واقع درمخالفت با اسماعیلآمده بود و  

متمركزي درمورد وزیر مالیه رژیم دست نشانده بطوراشرف غني احمد زي , پس از این شكست 

سان دیگري كغفار و, امان اهللا شیندندي , ده كه نائب زا, هرات به سازماندهي مخالفین اسماعیل خان 

عوائد ان وزارت مالیه و والیت هرات برسریكشمكش شدید م. پرداخت , ازهرات را دربر میگرفت

و نیرو هاي )) احمد زي(( ماندان هاي مرتبط به قو هرات ازمدت ها قبل وجود داشتگمركي سرشار

به یك حمله چهار جانبه باالي هرات دست زدند ,  بعداز كسب آمادگي هاي الزمهتحت فرماندهي شان

. ن تا ولسوالي شیندند و قلعه نو پیشروي كردند هاي اسماعیل خاین حمله با شكست مواجه شد و نیروا
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ما در قبال ابنگونه : ((  هرات را محكوم نمود و اعالم نمود كه خلیل زاد حمله باالي والي زلمي

كرزي نیز حمله باالي هرات را محكوم كرد و اعالم داشت . )) . حوادث بي تفاوت نخواهیم ماند 

براي تامین امنیت به هرات اعزام مي گردند                             )) اردوي ملي (( كه قطعات 

ازمدت ها قبل مي ... )) ائتالف (( ین قرار بود كه قوت هاي اشغالگر  موضوع در اصل ازا

تحت ... )) ائتالف (( قطعات نیرو هاي . خواستند میدان هوایي شیندند را تحت تصرف بگیرند 

به هرات و میدان هوایي شیندند در حالي وارد شدند ,  پوشش جلوگیري ازبرخورد هاي بیشتر 

پس از آنكه این قوت .  دست نشانده را نیز در معیت خود داشتند كه قطعات اردوي پوشالي رژیم

ناگهان ورق بر , ها به خوبي در میدان هوایي هرات و میدان هوایي شیندند جابجا و مستقر شدند 

. گشت و نیرو هاي تحت فرماندهي امان اهللا شیندندي تا نزدیكي هاي هرات پیشروي كردند 

او با قاطعیت اعالم . زلمي خلیل زاد بود , س العمل نشان داد بازهم اولین كسي كه درینمورد عك

نتیجه آن شد كه نیروهاي امان اهللا درنزدیكي . نمود كه حمله بر شهر هرات قابل تحمل نیست 

ولي اسماعیل خان دیگر به شكست و خواري افتاد و . هاي دروازه هاي شهر هرات متوقف شدند 

 پوشالي كنترل شان را بر هرات و میدان هوایي شیندند به و اردوي... )) ائتالف (( نیروهاي 

فقط پس از آن بود كه كرزي اقدام به برطرفي اسماعیل خان از والیت . خوبي محكم كردند 

.                        هرات نمود و او را به عنوان وزیر معادن و صنایع به كابل فرا خواند 

ف در نهایت براي نصب والي جدید تعیین شده توسط قطعات اردوي پوشالي و نیروهاي ائتال

پرداختند و در شهر حكومت نظامي بر , به قتل و كشتار تظاهر كنندگان درشهر هرات , كرزي 

                                                                                                .           قراركردند 

رشید دوستم و یونس , یب پس ازانكه محمد محقق از وزارت پالن بركنار گردید  به این ترت

ازمعاونیت , فهیم براي دوره بعد ازانتخابات , قانوني از موقعیت هاي حكومتي شان كنار رفتند 

كرزي كنار گزاشته شد و حضرت علي و عطا قومانداني فرقه هاي ننگرهار و مزار را از دست 

, كه حاضرنبود به سادگي كناربرود ) اسماعیل خان ( خیره سر )) الر جنگ سا(( ,  دادند 

.   بطورآشكار و علني با استفاده از زور قوت هاي اشغالگر و اردوي پوشالي به زیركشیده شد   

اشغالگران و جناح كرزي تالش دارند تا زمان فرا رسیدن موعد انتخابات ریاست جمهوري رژیم 

.  بیشتري از نیرو هاي مربوط به جنگ ساالران را خلع سالح نمایند تعداد هر چه, دست نشانده 

)) افراد مسلح غیر مسئول (( به تعداد چهل هزار نفر از , آنها اعالم كرده اند كه تا هجده میزان 

. را كامال خلع سالح خواهند كرد و در عین حال تمام سالح ثقیله را جمع آوري خواهند كرد 

.  ولي دیده شود كه در عمل چگونه تطبیق خواهد شد ,  به نظر مي رسد ظاهرا تصمیم آنها جدي  
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در )) طالبان (( و )) جنگ ساالران (( تعیین سرنوشت مذاكرات با 

 واشنگتن
اعالم گردید كه رهبران و همچنان چهره هاي )) لویه جرگه قانون اساسي ((   بعد ازتدویر مدتي

طي یك جلسه مشترك با حامد كرزي فیصله كرده اند كه درانتخابات ریاست , معروف جهادي 

زلمي خلیل زاد صراحتا بیان داشت كه باید , در همان وقت . جمهوري از وي حمایت نمایند 

یده شود كه این ائتالف مفید است یا مضر ؟ این بیان در واقع نوعي نارضایتي بصورت دقیق سنج

شدت )) جنگ ساالران (( اقدامات خود را علیه , خلیل زاد , از آن پس . از این ائتالف بود 

, پس ازانتخابات ریاست جمهوري , فهیم دراثر فشار خلیل زاد از معاونیت كرزي . بخشیده است 

اسماعیل زیاد نزدیك محقق را وادار كرد كه به دوستم ورباني ومحمد ,  زادلیلخ. گزاشته شدكنار

این خلیل زاد بود كه درواقع . كه او را براي كرزي جذب نماید نشود و كوشش به عمل آورد

هاي  زاد تالش دارد تا نیروخلیل.  خان را شكل دادو به پیش برد عملیات براي بركناري اسماعیل

         .سازد را یكطرفه)) جنگ ساالران (( و درواقع كار انستان افزایش دهدامریكایي را درافغ

به . مورد حمایت فرمانده نیروهاي امریكایي مستقردر افغانستان نیست ,  موضع خلیل زاد 

یا حد اقل میان , نظرمي رسد نوعي اختالف نظر میان وزارت خارجه و وزارت دفاع امریكا 

حامد كرزي . در اینمورد وجود دارد ,  نیرو هاي امریكا در افغانستان زلمي خلیل زاد و فرمانده

بار بار صراحتا اعالم كرده است كه دیگر حاضر به تشكیل رژیم ائتالفي نیست و به این ترتبب 

اما با آنهم به نظر مي رسد كه میان دو نظر , از نظر زلمي خلیل زاد اعالم حمایت كرده است 

از این جهت است . گیر كرده باشد  , ده نیرو هاي امریكایي در افغانستان زلمي خلیل زاد و فرمان

كه از یكجانب صراحتا ائتالف را رد مي نماید و ازجانب دیگر مذاكرات براي ائتالف را با 

اینگونه . كساني مثل یونس قانوني پیش مي برد و یا سعي مي نماید محقق را بطرف خود بكشاند 

 یك بازي دو جانبه مبدل گردیده است كه با میانجیگري حلقاتي از مذاكرات  هم اكنون  به

. با گلبدین حكمتیار و طالبان به اصطالح میانه رو نیز پیش برده مي شود , حكومت پاكستان 

همین چندي . معلوم است كه سر پرستي این مذاكرات را نیز اشغالگران امریكایي برعهده دارند 

خبر مذاكرات با طالبان را تائید كرد و ,  امریكایي درافغانستان قبل بود كه فرمانده نیرو هاي

 حلقاتي از حكومت پاكستان نیزاین موضوع را تائید. اعالم داشت كه این مذاكرات ادامه دارد 

 این سوال باید درواشنگتن فیصله شود كه آیا قوت هاي نظامي جنگ ساالران  و  اتحاد .كرده اند 

در رژیم )) كمپني ها (( هنوز هم مورد نیاز اشغالگران و جناح , شا حد اقل بخ, سیاسي آنها 

حد اقل نوعي ائتالف با جناح , دست نشانده است یا نه ؟ اگر این نیاز را كماكان احساس نمایند 

.     یونس قانوني شكل خواهد گرفت و نوعي مداراي نسبي با جنگ ساالران به عمل خواهد آمد   

                                          ۴۶ صفحه                       شعله جاوید                    دوره سوم چهارم         شماره 
در انتخابات)) جناح كمپني ها (( موقعیت بر تر   
ایجاد نوعي جدایي میان رهبران درجه اول و چهره هاي , آنچه تا حال در عمل رخ داده است 

سیاف , مجددي رهبر جبهه ملي نجات , رباني رهبر جمعیت اسالمي . درجه دوم جهادي است 

محسني رهبر حركت  اسالمي و خلیلي , گیالني رهبر محاذ ملي اسالمي , رهبر اتحاد اسالمي 

كه در واقع مجموع رهبران جهادي حامي رژیم دست نشانده را , رهبر حزب وحدت اسالمي 

اما یونس قانوني از شوراي نظار و در واقع .  نمایند از حامد كرزي حمایت مي, تشكیل مي دهند 

احمد شاه احمد زي از اتحاد اسالمي ,  اسحاق گیالني از محاذ ملي اسالمي , از جمعیت اسالمي 

كاندید ا هاي رقیب كرزي , محمد محقق از حزب وحدت اسالمي و منصور از جمعیت اسالمي , 

. قه شان جدا شده و احزاب جدیدي تشكیل داده اند این افراد اكثرا از تنظیم هاي ساب. هستند 

تعلق )) نهضت ملي (( یونس قانوني به , است )) نهضت ملي همبستگي (( اسحاق گیالني رئیس 

حركت اسالمي نیز با . است )) حزب وحدت ملي مردم افغانستان (( محمد محقق رئیس , دارد 

به دو حزب , ه كاندید مشخصي ندارد وجودي كه درانتخابات ریاست جمهوري رژیم دست نشاند

تجزیه شده است )) حركت اسالمي مردم افغانستان (( و )) حركت اسالمي افغانستان (( جداگانه 

                                                         .كه حزب دومي تحت ریاست سید جاوید قرار دارد 

مامي رهبران جهادي  و تمامي جنگ ساالران پشتون حامد كرزي مورد حمایت ت,  به این ترتیب 

او تاحال از طرف چندین حزب و نهاد اجتماعي تسلیم . طرفدار رژیم دست نشانده قرار دارد 

مسلم است كه او مورد پشتیباني امپریالیست هاي . حمایت گردیده است , طلب و تازه تاسیس شده 

زلمي , همین چند روز قبل . قرار دارد )) متحد سازمان ملل (( اشفالگر امریكایي و اروپایي و 

مردم افغانستان باید به : (( طي یك مداخله آشكار در روند انتخابات اعالم داشت كه , خلیل زاد 

منظور وي از جامعه . )) . كسي راي بدهند كه مورد حمایت جامعه جهاني قرار داشته باشد 

واضح است كه وي درینجا . یستهاي امریكایي است امپریالیست ها و در قدم اول امپریال, جهاني 

                                                             .حامد كرزي را در نظر دارد , بصورت آشكار 

                                     انتخابات در خدمت استحكام بیشتر رژیم دست نشانده       

براي تحكیم بیشتر و توسعه , ابات ریاست جمهوري رژیم دست نشانده بدینصورت كل روند انتخ

به سلسله و به ادامه تمام اقداماتي كه . هاي اجتماعي این رژیم رویدسست گرفته شده است   پایه 

 سه سال به اینطرف براي شكلدهيشان ازاز سوي امپریالیست هاي اشغالگر امریكایي و متحدین 

اینك انتخابات ریاست جمهوري را رویدست گرفته اند تا یك , ه است رژیم پوشالي پیش برده شد

چند روز قبل . بخشند رژیم دست نشانده  و بي حیثیت را حیثیت قانوني و به اصطالح مشروعیت

انقواي خارجي از افغانست: (( حامد كرزي در جریان تبلیغات انتخاباتي خود گفته بود كه   
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ه ولي بودن أنها درینجا ضروري است و ما با عذر و زاري أنها را درینجا نگه داشت. مي روند 

مسلم است كه ادعاي حامد كرزي مبني بر اینكه قواي خارجي از افغانستان رفتني هستند . )) .ایم 

راستش این است كه نه . یك دروغ بزرگ است ,  باقي مانده اند ولي بنا به خواست وي درینجا

بلكه این , نها را درینجا نگه داشته است آورده است و نه  آوي قواي خارجي را به افغانستان

ورده اند و همانهایند كه اورا نه تنها از لحاظ سیاسي بلكه از آقواي خارجي است كه اورا با خود 

البته عذر و زاري  و كلچه و شیریني دادن به أنها راست .  نمایند لحاظ فزیكي نیز محافظت مي

است و وظیفه هر نوكري است كه ارباب و اربابانش را به خوبي خدمت نماید و أنها را به 

مسئله تنها این نیست كه تمام این بازي هاي انتخاباتي براي چهره ,  حال . سرویس بدهد اصطالح

و دست نشانده امپریالیست هاي امریكایي رویدست گرفته )) پني نوكر كم(( منتخب دادن به یك 

حتي اگر كدام كاندید دیگري در انتخابات , مسئله این است كه غیر از حامد كرزي . شده است 

خواهد بود همانند )) مجبور (( وي نیز , كه احتمال أن فوق العاده ضعیف است , برنده شود 

بدهد و نزد أنها عذر و زاري نماید كه او را ))  ي و كلچه شیرین(( كرزي به قوت هاي اشغالگر 

مخالفت هاي خجالت أمیزي كه ازسوي بعضي از كاندیدا ها علیه قواي اشغالگر . حفاظت نمایند 

به احتمال قوي فریبكارانه و دغلبازانه است و در بهترین صورت ممكن است , به عمل مي أید 

حماقت سیاسي باشد و كدام پایه و اساس , ان روشن تر ناشي از نوعي توهم سیاسي و یا به بی

                                            .                                                             واقعي ندارد 

 ))سازمان ملل متحد (( أنها حتي پیشنهاد .   این انتخابات برنامه امپریالیستهاي امریكایي است 

هاي )) موفقیت (( بوش نیاز داشت براي نشان دادن  . را نپذیرفتند شبراي معطل ساختن بیشتر

نمایش انتخاباتي را در , قبل از انتخابات ریاست جمهوري امریكا , سیاست خارجي اش 

نمایشات انتخاباتي , البته در هر بازي انتخاباتي امپریالیستي و ارتجاعي . افغانستان راه بیندازد 

 بخش مهمي از این نمایش كاندیدا هاي مخالف كرزي. كي از ملزومات بازي محسوب میگردد ی

كس دیگري در راس , )) كمپني (( اما قرار نیست غیر از نوكر امتحان داده .  اجرا مي كنند را

این انتخابات از لحاظ داخلي و بین المللي به قسمي توسط . رژیم دست نشانده قرار بگیرد 

تهاي امریكایي و متحدین شان  شكل داده شده است كه كرزي این بار به عنوان رئیس امپریالیس

بعد از انتخابات جمهور تعیین شده در انتخابات عمومي در راس رژیم دست نشانده قرار بگیرد تا 

بنابرین شركت در این انتخابات چه  .براي تحكیم رژیم دست نشانده موقعیت بهتري داشته باشند 

شركت در بازي سیاسي اي است كه ,  ازكرزي و چه درمخالفت با وي و در هر سطحي در تائید

ریزي شده و پیش  طرحدر راس امپریالیست هاي امریكایي , از سوي اشغالگران امپریالیست 

                          .  قانوني و منتخب بدهند   یتثبرده مي شود تا رژیم دست نشانده شان را حی

                                         ۴٨  شعله جاوید                   صفحه              ارم                    دوره سوم چه شماره 
 

   نیمه فیودالي      - انتخابات در خدمت دوام نظام مستعمراتي 
 

مستعمراتي و به منظور بقا و تحكیم حالت , انتخابات ریاست جمهوري براي رژیم دست نشانده 

تحت اشغال بودن كشور و به منظور بقا و تحكیم رژیم دست نشانده از طریق منتخب جلوه دادن 

  ارتجاعي در خدمت -به عبارت دیگر این انتخابات امپریالیستي . صورت مي گیرد , این رژیم 

این نظام .   نیمه فیودالي حاكم بر افغانستان كنوني قرار دارد - بقا و تحكیم نظام مستعمراتي 

                                                                                   :                   مبتني است بر 

فرهنگي و اجتماعي قدرت هاي امپریالیستي , اقتصادي , سیاسي , سلطه مستقیم نظامي  ) : 1

.          ك رژیم دست نشانده توسط آنها اشغالگر بر كشور و مردمان كشور و ایجاد و پرورش ی

فرهنگي و اجتماعي نیمه فیودالیزم در پیوند با سلطه , اقتصادي , سلطه سیاسي  ) :  2  

, یعني اكثریت قاطع نفوس كشور ) عمدتا دهقانان ( مبتني بر استثمار زحمتكشان , امپریالیستي 

ناچیز استثمارگر و نوكر امپریالیزم         توسط فیوداالن و بورژوا كمپرادور ها یعني یك اقلیت 

  ارتجاعي جاري درخدمت بقا و تحكیم نظام -   همچنان این امر كه انتخابات امپریالیستي 

:   در موارد مهم ذیل نیز به روشني هویدا و آشكار است ,  نیمه فیودالي قرار دارد -مستعمراتي   

 بیشتر سلطه شوونیزم طبقه حاكمه ملیت پشتون بر این انتخابات در خدمت بقا و تحكیم) :  الف  

.                                           قرار دارد , سایر ملیت هاي كشور و اعمال ستم ملي بر آنان   

این انتخابات باعث دوام و استحكام شوونیزم مرد ساالر و تحمیل ستم جنسي برزنان ) :    ب  

شوونیزم مرد ساالر نیمه فیودالي در اساس توسط امپریالیست ها ,   در شرایط كنوني .د مي گرد

و مرتجعین حفظ میگردد و اشكال بورژوا كمپرادوري و امپریالیستي ستم جنسي نیز بر آن عالوه 

                                                                                         .                     میگردد 

است )) جمهوري اسالمي افغانستان (( انتخابات ریاست جمهوري براي , این انتخابات ) :   ج  

به عبارت دیگر . بر گزار مي گردد )) جمهوري اسالمي (( این )) قانون اساسي (( و بر اساس 

 این انتخابات در خدمت بقا و تحكیم بدون چون و چراي حاكمیت ضد دموكراتیك مذهب قرار, 

                                             .دارد و شیوه اي براي تحكیم و دوام بیشتر این حاكمیت است 

, افغانستان ) مائوئیست ( با در نظر داشت مسایل متذكره فوق است كه حزب كمونیست   

 شدت انتخابات ریاست جمهوري رژیم دست نشانده را به مثابه یك نمایش به شدت ضد ملي و به

ما در عین حال از تمامي شخصیت ها و نیرو . ضد دموكراتیك بطور كامل تحریم كرده است 

ملي و دموكرات كشور مي خواهیم كه در این تحریم فعاالنه سهم گرفته و , هاي انقالبي 

    .                          مسئولیت ملي و دموكراتیك شان را در این مورد بطور شایسته ادا نمایند 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

