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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جون ١٠
 

 خواھند؟ عين و غين چه می
  

دهللا بر گردۀ نزديک به يکسال است که غنی و عب. خواھند  خيانت از مردم و کشور چه میتجسممعلوم نيست که اين دو 

د و نه مردم که اين ندان مردم افغانستان سوار شده و ھزار ھا مشقت را بر آنھا تحميل کرده اند، اما نه خود شان می

  . امپرياليسم به کدام سو روان اند و به جز خيانت به ميھن ديگر چه آرزو دارندانمزدور

 متوقع بودند که با آمدن مرد درجه دو از آخر، مردم کشور که تجربۀ مزدور کرزی را پشت سر گذاشتند بی جھت

 ،نه در سياست داخلی و نه در سياست خارجی. الکن اين آروزی خام از آغار برباد رفت. روزگار بھتری خواھند داشت

  .اين دو از خود کدام ابتکاری تبارز دادند که بتواند جوابگوی نيازمندی ھای جامعۀ شان باشد

.  البته که خواھشات امپرياليسم و استعمار در برھم زدن و تباھی افغانستان تحقق يافته و ازين نگاه کدام کمی ندارند

کارشکنی، بی تفاوتی در مقابل . اولتر از ھمه کشمکش ھای ذات البينی بين اين دو بی ھويت تا حال الينحل مانده است

ًدھد و اين دقيقا حالتی است که امپرياليسم  ل پيشرفت و تحول را نمیاوامر يک ديگر و سنگ اندازی در کار ھا، مجا

نه در سياست داخلی موفق  اند و نه . کمترين کار مثبت عين و غين تا کنون آشکار نشده است. ادامه يابدخواھد که  می

  . موفقيت آنھا صرف در سرسپردگی و تضرع نزد اجانب برای بقای آنھاست. در سياست منطقه ئی

قيام و شورش يگانه راه مبارزه و رھائی از قيد مزدوران اجانب  . ايد بيش ازين به آرزو ھای کاذب اميدوار بودنب

  .امپرياليسم است

  

 

 


