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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ١۴
 

  امپرياليسم المان در افغانستان
ن تجاوز نموده و به نيرو ھای  ھم در پھلوی اين کشور به افغانستاالمانر افغانستان، باز زمان تجاوز امپرياليسم امريکا 

 روش احتياط آميز بعد از جنگ دوم را ترک نموده و به ھدايت المان. ضد بشری امريکا و ناتو کمک رسانيده است

 تصميم دارد که مانند امريکا قوای خود را در افغانستان افزايش المان. امريکا دست به ماجراجوئی ھای نظامی می زند

 فقط به المان. ًدقيقا بعد از اعالم امريکا در مورد ارسال قوای بيشتر در افغانستان اتخاذ شده است الماناين تصميم . دھد

  . جای پای امريکا قدم می گذارد

ستان ستايش نموده و اين ن با امريکا در افغاالمان وزير دفاع امريکا و معروف به سگ ديوانه از ھمکاری جيمز ماتيس

 ھم از امريکا ستايش کرده و ابراز اورزالفن خانم الماندر مقابل وزير دفاع .  خواندکشور را يک دوست قابل اعتماد

  اعالم کرد که اين کشور تصميم دارد که بهالمانسی از امريکا، أبه ت.  در ناتو باقی بماندهاميداوی کرد که امريکا ھميش

 را به فرستادن المان نيست، بلکه امر واشنگتن است که الماناين در واقعيت ارادۀ . فزايدتعداد قوای خود در افغانستان بي

 بعد از شکست در جنگ دوم جھانی در اشغال متحدين غربی و المان.  قوای بيشتر به افغانستان وادار ساخته است

، اين کشور المانيک عده تصور می نمايند که بعد از فروپاشی شوروی و اتحاد . شوروی درآمد و حاکميتش سلب گرديد

 مستقر اند و از آنجا به الماننيرو ھای امريکائی ھنوز ھم در . دست آورده است که چنين نيسته تقالل کامل خود را باس

 ھنوز ھم مانند افغانستان در المانيعنی .  به جز اطاعت راه ديگری در پيش نداردالمان. ساير کشور ھا تجاوز می نمايند

 در افغانستان نشانه ای از تداوم اشغال افغانستان و ادامۀ المان ازدياد قوای .اشغال امريکاست و تابع اين کشور می باشد

 . جنگ درين کشور است

تعجب نخواھد داشت که نيرو ھای اين کشور در افغانستان آماج حمالت   وتعلق دارد ھم در صف تجاوزگران المان

 . مخالفان قرار گيرند و متحمل تلفات شوند

   

  

  

 


