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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٠٨
 

  خواھد يافتادامهاشغال افغانستان 
 که ھنوز ثبات در افغانستان مقامات دولت امريکا اعالم کرده اند. امريکا مايل است که به اشغال افغانستان ادامه دھد

دولت امريکا بار ھا گفته است که افغانستان برای . برقرار نشده و اين کشور به کمک امريکا ھمچنان نيازمند است

ش اين است که امريکا اشغال کشور ما را به نفع ستراتيژيک خود می بيند و به يامعن. ردامنيت امريکا ارزش حياتی دا

تصميم امريکا در تداوم اشغال کشور يک نوع تشويق تروريسم در . ا ارادی ترک نخواھد کرداين زودی افغانستان ر

  .افغانستان است

در افغانستان اشغال شده برای امنيت ) قوای اشغالگر(موجوديت نظاميان امريکا "وزارت دفاع امريکا اعالم  کرد که  

امريکا در تداوم اشغال کشور ما تلقی می گردد، زيرا  اين گفتار نشاندھندۀ تصميم ". شود امريکا حياتی شمرده می

اوباما در اوايل سال گذشته وعده داده بود که نظاميان . ژيک می نمايديفغانستان در منطقه استفادۀ ستراتامريکا از ا

و در زير  خارج خواھد ساخت، اما به يکبارگی از تصميمش منصرف شد ٢٠١۶امريکا را از افغانستان تا اواخر سال 

از گفتار و کردار مقامات دولت .  عسکر امريکا در افغانستان مصمم گرديد٨۵٠٠فشار نظاميان امريکا به نگھداری 

امريکا و تملق و کاسه ليسی دولت مستعمراتی کابل بر می آيد که اشغال کشور و حمايت از دولت مزدورش سال ھا 

  جنگ و جدال  را برای مخالفان خواھد داد و راه را ۀبھترين بھانموجوديت اشغالگران امريکائی . ادامه خواھد يافت

به عبارت ديگر، اين خود امريکاست که تروريسم را تشويق می کند تا موجوديت . برای تروريسم باز خواھد کرد

سستنی يعنی بين تروريسم و اشغال کشورتوسط امريکا و ناتو يک رابطۀ ناگ. جلوه دھدحق ه خودش را در افغانستان ب

  . وجود دارد

  .  مردم ما بايد خود را برای يک مبارزۀ دوامدار عليه اشغالگران امريکائی و ناتو آماده سازند

  

 

 

 

 


