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 افغانستان بيطرف نيست
  

غانستان  پرچمی که تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی را به دنبال داشت، اف–فرجام مزدوران خلقی بدبعد از کودتای 

حال ھم با اشغال کشور ما .  در جناح شوروی افتادًو واضحاخود را در سياست خارجی از دست داد  " نسبی "یبيطرف

تواند بيطرف باقی بماند و خواھی نخواھی جانب امريکا و  توسط امپرياليسم امريکا و متجاوزين ناتو، افغانستان نمی

  . س جای شکوه برای نقض بيطرفی افغانستان باقی نمی ماندپ. گيرد متحدينش را در سياست خارجی خود می

ن سياسی کشور درين روز ھا به اين عقيده شده اند که افغانستان بيطرفی خود را در بعضی قضايا و ايک تعداد مفسر

طور مثال حمايت غنی از تجاوز ه ب. بحرانات  خارجی از دست داده و جانب يک کشور مشخص را گرفته است

ًبنده درين مورد قبال گزارش دادم و روش غنی رئيس جمھور دست نشاندۀ . به يمن يکی از آن حاالت استعربستان 

اما اگر واقعيت را متوجه شويم، غنی از خود حق . دولت مستعمراتی افغانستان را در قبال بحران يمن محکوم کردم

  .انتخاب ندارد

آيا اين دو مزدور . ر شده و به ھدايت اجانب از صحنه گم خواھند شد غنی و عبدهللا کسانی اند که به ھدايت اجانب رويکا

که  ملين سرپيچی نمايند؟ زمانیاز ھدايات کرحق طرح سياست خارجی مستقل را دارند؟ آيا ببرک و نجيب می توانستند 

که قوای خارجی به يک کشور به بھانه ھای  دھد و زمانی يک کشور حاکميت ملی و استقالل خود را از دست می

مختلف تجاوز می کند و ھمان کشور را به تباھی می کشاند، به رھبران دست نشانده جائی برای مانور در سياست 

در صورت سرکشی، . صد در صد اطاعت و سرسپردگی حتمی است. داخلی و باالخص سياست خارجی باقی نمی ماند

ھمچنان يک اصل را بايد بدانيم که تا . شود ابود شده  و يا از قدرت به دور انداخته میرئيس دولت دست نشانده  يا ن

که يک کشور حاکميت ملی نداشته باشد و رھبرانش از سوی مردم خويش انتخاب نگردند، زعامت دست نشانده  زمانی

شود و  گر صادر میدستور از پايتخت ھای کشور ھای اشغال. در آن کشور طراح سياست داخلی و خارجی نيست

سفير کشور اشغال کننده ناظر بر اوضاع است تا کسی .  می کندیزعامت دست نشانده در کشور اشغال شده آن را عمل

  . خطا نکند دست از پا

عوض گله مندی از دولت دست نشانده که کاری از پيش برده . ن سياسی ما وقت خود را بی جھت ضايع نسازندامفسر

م خود را از حالت زار کشور روشن سازند و آنھا را به مبارزه عليه استعمار و مزدوران داخلی اش تواند، ذھن مرد نمی

  . دعوت نمايند

  

 


