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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ١٠
 

 شعور سياسی مردم عليه اشغال باال رفته است
عده صدای اعتراض را به اشغال از بی تفاوتی مردم ما در خصوص اشغال کشور آھسته آھسته کاسته شده و اکنون يک 

ين کمترين جای شک و ترديد نيست که اشخاص فروخته شده و مزدور صفت ھنور ھم ادر. دوامدار کشور بلند کرده اند

که به يک نيروی عظيم  شود تا اين ن ھم روز به روز افروده میاحاکميت را در دست دارند، الکن به تعداد معترض

نجام درک می کنند که بيگانگان و عمال آنھا در ھر قيافه ای که باشند، بر کشور و مردم سرا. مردمی مبدل گردند

 به  ما،آنھا برای آبادانی و پيشرفت نيامده اند، بلکه برای انھدام دارائی ھای مادی و معنوی ميھن. مردمش رحم نمی کنند

  .افغانستان تجاوز کرده اند

ناخلفان  تجاوز امريکا را يک موھبت الھی می از ان رسيده که يک عده  اول اشغال افغانستان به پايیديگر آن روز ھا

 سال تجاوز و اشغال، مردمان واقعی ميھن به عمق نيات امپرياليسم ١۵در خالل . دانستند و کوس بردگی را می نواختند

مردمی و ميھنی محسوب اين می تواند سرآغاز نوينی برای جنبش ھای . امريکا پی بردند و فھميدند که استعمار يعنی چه

  .درين جا دو مثال سترگ را از دو ھم ميھن با درد ذکر می نمايم. گردد

افغانستان در اشغال است و طالبان ھم به " استاد پوھنتون کابل در تحليل خود اظھار می کند که "لطيف نظری" داکتر 

 است که کمتر "نظری"اين جمله نماينگر جرأت داکتر . "دھند ھمين منظور اعتراض کرده و حمالت خود را ادامه می

  .فردی می تواند به اين صراحت ابراز عقيده کند

او . ت بودن امريکائی ھا در افغانستان حرف می زندا يکی از مبصران سياسی در کابل از مضر"رحمت هللا بيژن پور"

اين .  کشور، بتواند وضعيت خود را خود تعيين کندبھتر است که نيروھای امريکا افغانستان را ترک کنند تا" گفت که 

ده ھزار نيروی ...موجوديت نيروھای امريکائی درافغانستان موجب تقويت مخالفت ھا و جنگ است. بسيار مھم است

. در گوشه گوشه ھای افغانستان تھديد است. چرا که ھيچ کاری ھم انجام نمی دھند. امريکائی برای افغانستان نياز نيست

پس موجوديت اين نيروھا برای چيست؟ برای روز مبادا؟ اگر اين کار برای روز . جارھا به گوش ارگ رسيده استانف

موجويت نيروھای امريکائی در افغانستان کم و بيش کردن يک سياست دروغ است و به ...مبادا است که نيازی نيست

  .اصطالح پينه زدن است و به ھيچ وجه سودی برای افغانستان ندارد
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".  بحران توسعه يافت، مافيا رشد کرد و شکاف طبقاتی رشد کردۀتجاوز امريکا به افغانستان، پروژ" بيژن افزود که با 

شود که مردم ما ولو اندک ھم باشند شھامت حقيقت گوئی را پيدا کرده تا ھويت واقعی امپرياليسم و  پس مالحظه می

  . مزدوران داخلی آنھا را برمال سازند

  . ين حالت به نفع مردم و ميھن استفاده کرد و کشور را از يوغ استعمار نجات دادابايد از. سرآغاز نيک استاين يک 

  

  

  

 

 

 
 


