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سياست خارجی و خيزش ھای مردمی
سمت گيری دولت مستعمراتی کابل به سوی عربستان در بحران يمن ،يک عده از مردم ما را متعجب ساخته است.
در آوانی که افغانستان خود در بحرانات داخلی و خارجی غرق است و قربانی تجاوز ديگران می گردد ،چطور
ممکن است که غنی و حاميانش خالف تعامل و منطق جيو ستراتيژيک افغانستان ،از تجاوز عربستان به يمن حمايت
نمايد .به يقين که فعاليت ھا پشت پرده ای که مردم از آن آگاه نيستند ،در جريان است.
اولين خيزش ھای مردمی عليه حمايت دولت مستعمراتی کابل از تجاوز عربستان به يمن از واليت بلخ آغاز شده
مردم اين واليت خواستار استعفای غنی رئيس جمھور دست نشاندۀ دولت مستعراتی کابل شدند .اين يک شروع
بسيار نيک در روياروئی با حوادث افانستان است .دست نشاندگان اجانب در کابل بايد بدانند که شعور مردمی در
مردم افغانستان باال رفته و آن زمان سپری شده است که حاکمان ھر چه بخواھند در سياست داخلی و خارجی انجام
دھند .تظاھر کنندگان در مزار شريف صدای اعتراض خود را بلند نموده و گفتند که کشور ما به قدر کافی مشکل
دارد که بايد به آنھا رسيدگی شود .در شرايط کنونی افغانستان نبايد خود را در قضايای ساير کشور ھای منطقه دخيل
سازد .اين واقعا ٌ جای خوشی است که مردم به آن سطح از شعور سياسی رسيده اند که بتوانند نظرات خود را در
ھمۀ مسايل داخلی و خارجی که در گذشته منحصر به قشر خاص حاکم بود ،اظھار بدارند.
يک عده از استادان حقوق و علوم سياسی ھم ،صدای اعتراض خود را بلند نموده ،تجاوز سريع عربستان به يمن را
جنايت جنگی خوانده و آن را محکوم نموده اند .اين نوع اعتراضات اين اميدواری را می دھد که مردم ما در
قضايای کشور بيشتر ازاين بی تفاوت باقی نخواھند ماند و رھبران ضد ملی را مورد سؤال قرار خواھند داد .اين
سرآغاز خوب است ،به شرط اين که تداوم يافته و مستقل از فشار اجانب باشد.
اين وظيفۀ نيروھای آگاه و مردمی است که در بطن انتقاد و مبارزه عليه سياست ھای ضد ملی دولت مستعمراتی
کابل و موجوديت آن ،مانع نفوذ بيگانگان در ھمچو خيزش ھا گرديده از تکرار حوادث کابل و جنگھای نيابتی بين
جنايتکارانی از قماش سياف و مزاری جلوگيری نمايند.
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