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  ٢٠٢٠ دسمبر ٠١
  

  !افتنديس حاکم بر افغانستان را دريجواس" رگ خو "اشغالگران
  

ه سيدر  : کابل- ١٣٩٩ قوس ١٠ -دوشنبه  ايادداشت امروز توجه شما را ب ه یاست اشغالگران و چوکره ھ ا ک  آنھ

  :مي نمایت، جلب مس شان اسي شناخت آنھا از نوکران و جواسین ارتقايمب

ا نيک کشور و يل المدت در مورد يطوھای  برنامه ن که اشغالگران استعمار گريا دان معن د، ب ه دارن ه يا منطق ست ک

اياند و به ام" وبيصبر ا"آنھا برخوردار از  رن ھ ا و ق ده، نمي آید سال ھ د منفعتین ان حال داشته ی خواھن  در زم

ن ي اشغال، ھم زمان با ایان نشان داده که اشغالگران از ھمان روز ھا در سطح جھیخيعکس آن، تجارب تار. باشند

د ي خواھند به کشور اشغال شده کمک نمایا مي که گومايندن ین وانمود مي دھند و چنی زاھد نشان مۀکه خود را گرب ن

ل ی ھایستند، به تاراج دارائيشان نخود ین منافع ماديو به فکر تأم ول و قاب اي منق ه،  کشور اشغال شیغم ده پرداخت

دي نمای خود دست وپا میارد ھا دالر برايليد، مني را به خود جلب نماین که توجه کسآبدون  ستان، . ن چنانچه در افغان

ه ميلي م۴٠٠ در حدود یق تجارت مواد مخدر و کنترول آن ساالنه رقميصرف از طر ر ب واد مخدر، یايفاارد دال  م

  .آورده اندشود، مفاد خالص به دست  یرون ميب" ايس"بان يکه عمدتاً سرشان از گر

ن مدت ي که در تمام ای در حالیعني. ون دالريلي تر٨ شودي سال م٢٠ارد دالر، ظرف يلي م۴٠٠ازقرار متوسط ساالنه 

غالگر غال، اش تاناش غال رقم!!  از برک دود یاش زار م٨ در ح در، يلي ھ واد مخ ر صرف از بابت تجارت م ارد دال

ه گوي نماینمود نموده و من واي نموده اند، چنیکمائ رايند ک ستان ب ادیا افغان اً منفعت م ا مطلق داری آنھ   نداشته، و مق

  . ھوده بوده استي را که جھت تدوام اشغال مصرف نموده اند، ھمه بیپول

ا شريحاکم ا آنھ ک جرم است، يت دست نشانده که خودش با دزدان اشغالگر سرجوال را گرفته ودر تمام سرقت ھا ب

ام ً ي ادر تم دتا دت، عم ولن م بات پ ه در مناس ضاد را پی آگاھان ورد مت ت، از ي، دو برخ وده اس ب، يشه نم ک جان

د ي بای اند که مردهک ی نموده، چنان نقش بازی کشور ما مخفیونيلي می و سرقت اشغالگران را از توده ھایغارتگر

ديا ت م ر از طرف دين مل ند، مگ غالگران باش شريون اش ر ق افع طبقیگ ه من غالگران را ۀ حاکمۀ ک ه اش سته ب  واب

دگينما راي، ھمدي نمای مین ان ب ول بیشه دست ش ود ي حصول پ د خ ه دست آورده ان ه را ب ر آنچ وده ھ شتر دراز ب

  . استعمار به مصرف برسدۀدر خدمت دوام سلط" یري خمینيب "ۀ نگذاشته اند تا الاقل به مثابوتصاحب 

ه ين اشغالگران و حاکمين تضاد منافع بيا ردم ب زد م شانده، عمالً اشغالگران را ن دل "  ثمریدرخت ب"ت دست ن مب

رار مۀنينموده، در محراق نفرت و ک ردم ق رايدر نت.  دھدی م ه طمع سیجه اشغالگران ب  واسيسجريناپذ یري آن ک
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ه ي، انندکرون ي بیونيلي میز از محراق نفرت توده ھاي نان را شان را مھار زده، و خودش ا را ب نبار پرداختن کمک ھ

  . استهه ادارات خودش گره زديت عليه فساد حاکميبارزه علم

  . ابندينوکران شان را در" رگ خو" سال ٢٠ن حرکت اشغالگران نشان داد که آنھا قادر شدند بعد از يا

ارزه علیچ گاھيد ھيان از ھمه مھمتر است و نباين ميانچه در ا ه ي فراموش شود، عدم صداقت ھر دو طرف در مب

ساد برخاسته از وضعیخوب م ارا آنھيفساد است، ز وني دانند که ف وده ریت کت تعماري ب  دارد و یشه در ساختار اس

ه نماي بیروھاي که افغانستان در اشغال نیمادام دگيگانه قرار داشته، چند جاسوس ب ر آن حاکمین ت ي از اشغالگران ب

ا ذات وضعيز. ن نخواھد رفتيد، فساد ھر گز از بنينما ونيرا فساد ب ه م.  باشدین مي و عجري خمیت کن اًء گفت  یبن

دگان اشغالگر و ايه فساد از جانب تمويم که گره زدن مبارزه عليتوان ار توقعات یاديل کنن ه منظورمھ دتاً ب ا، عم  آنھ

  .نديه فساد مبارزه نماي باشد، نه آن که آنھا واقعاً بخواھند علیت دست نشانده ميحاکم

  ! باشدیه دولت دست نشانده مي مبارزه علیتجزايسم و ارتجاع، جزءالياليه امپريمبارزه عل

  ! طلبندیسرکھا ما را م

 


