
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٢١
 

 انحصار نظامی امريکا در افغانستان
يدن طوالنی را در افغانستان شود که امپرياليسم خيال پائ از فعل و انفعاالت امريکا در افغانستان و منطقه معلوم می

امريکا اکنون می خواھد که تمام اسلحۀ روسی را از اردوی افغانستان جمع آوری نموده و اسلحۀ امريکائی را . دارد

خالف وعده ھای " ترمپ. "اين نشان دھندۀ حضور دايمی امريکا در افغانستان و منطقه خواھد بود. جانشين آن سازد

مزۀ قدرت را درين چند ماه " ترمپ. " به ميل  نظاميان جنگ طلب امريکا عمل می کنددوران انتخاباتی اش، حال

  .سای جمھور گذشته تابع صاحبان امريکا شود، وگرنه از صحنه پريده بودؤچشيده است و می خواھد که مانند ر

جمع آوری نموده و در  تمام اسلحۀ روسی را از افغانستان تاگزارش ھا حاکيست که امپرياليسم امريکا تصميم دارد 

که، امريکا خيال ماندن طوالنی  اول اين. اين اقدام امريکا چند جانبه است. عوض اسلحۀ امريکائی را جانشين آن سازد

با اين اقدام، نظاميان . ينرو می خواھد که تمام موانع تخنيکی را از سر راه خود بردارد ارا در افغانستان دارد و از

 افغانستان را شکل یکه در امر و نھی و استعمال اسلحه دست آزاد داشته و طبق دلخواه خود اردوامريکائی می توانند 

  .جديد بدھند

که، امريکا می خواھد نفوذ روسيه را در افغانستان به حد اقل رسانيده و توانائی استخباراتی اين کشور را در   دوم اين

ثير گذاری أاسلحۀ روسی از اردوی افغانستان جمع آوی شود، نقش تًواقعا اگر . شده محو نمايدمانع اردوی افغانستان 

روسيه در افغانستان به حد اقل خواھد رسيد، آنھم در شرايطی که کشور اشغال شدۀ ما به توازن سياسی ضرورت مبرم 

  . دارد

ين اترس از. ردمندی برای ترميم آن وجود داه مقدار عظيم اسلحۀ روسی ضرورت به ترميم دارد، الکن کمترين عالق

است که افراد مضر و استفاده جو در اردو شايد ازين فرصت استفاده نموده و باالی اسلحۀ روسی تجارت نموده و يا آنھا 

  .را به مخالفان بفروشند

ن  را به اخواه کشور، متجاوزکه نيرو ھای آزادي امريکا ھمچنان به تجاوز خود به افغانستان ادامه خواھد داد، تا زمانی

  . ور اندازندد

 

  

 


