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  فغانستانستراتيژی جديد اوباما در ا
  

   محکوم به شکست است
  

يان امريکائی در جبھات جنگ افغانستان و تلفات فراوان آنھا، اوباما رئيس در نتيجۀ شکست ھای متمادی سپاھ

 سرانجام دو روز  وو سياسی خود مذاکره کردهجمھور اضالع متحدۀ امريکا از ماه ھا به اين طرف با حلقات نظامی 

 ھزار عسکر تازه دم ٣٠ ،ستراتيژیبر مبنای اين . دنمو مر قبال افغانستان اعالستراتيژی جديد خود را دقبل 

عسکر   ھزار ١٠ود ن افغانستان فرستاده می شو قتل مردم و خرابی سرزمينبرایبا ماشين عظيم جنگی امريکائی 

اگر از يک جانب ستراتيژی اين . به آن عالوه ميگردد  ناتو پيمان تجاوز کارکشور ھای عضوساير  از اضافی ھم 

سرمايۀ  و چنگ و دندان نشان دادن امپرياليزم امريکا را نشان می دھد که زير فشار روزافزون ، ژاژخائیزورگوئی

 که در طول ھشت است شکست مفتضحانۀ امريکا و ناتو بيان کنندۀ ، از جانب دگر طرح ميشودصنايع سالح سازی 

آھنين  ارادۀ ند و غيظ و غضب فراوان نتوانسته ا عصر ھا و مھماتکار گيری پيشرفته ترين سالحه سال گذشته با ب

   .ين ھدف شوم نايل آينددر آينده نيز نخواھند توانست بدًيقينا  و ندنمردم آزاديخواه افغانستان را بشک

 "سی آی ای" که سابقۀ جاسوسی "سپنتارنگين "ۀ دولت دست نشاندۀ افغانستان،  است که وزير خارجمنتھای وقاحت 

ستراتيژی را ، اين يک  اعالميه وز ضمنديربه نمايندگی از دولت دست نشانده و شخص کرزی مزدور، را دارد، 

  بدين نحو خواست مردم افغانستان خوانده و،که بر اثر آن قتل و کشتار مردم افغانستان و ويرانی کشور شدت می يابد

 به مردم آزادۀ افغانستان اھانت روا  و اثبات رساند بهبی  نزد باداران اجنذلت و نوکری خود را بار دگرضمن آن که 

  . داشت

 و نغارۀ  حقوق بشر وموکراسی دھل د،مردم جھت اغوای ستراتيژی جديد خود،ھمزمان با طرح امپرياليزم امريکا 

ردم  دگر مسوی خلقھای کشور خود و از سو، ميخواھد از يک شرفت اقتصادی را به صدا در آورده و پي، امنيتصلح

 از ھمان آغاز  کهی دريافته اند که اين امريکاستوئکي به نغيور و دشمن شکن افغانولی مردم . ديبفربافغانستان را 

انقيادطلبان، بخشی از خود فروختگان  مسبب اسارت و بد بختی ھای متعددی گرديده که يکی از آنھا تحميل تجاوزش 
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بر شانه ھای مردم رنج ديده و حرمان  و وطنفروشان ، خائنانران، جنگساالرانجنايتکاجامعه روشنفکری افغانستان، 

که چنان .  ادامه دھدو قتل مردم ماکشور  و از جانب دگر جنگ را شدت بخشد و به ويرانگری می باشدکشيدۀ ما 

تقالل و حاکميت ان نفی استدر افغانسم امريکا را امپرياليز، اھداف ثابت ساختت سال گذشته شتجارب و واقعيات ھ

نشانده، ادغام حزب اسالمی، طالبان و خلقی ھا و پرچمی ھا در اين دولت پوشالی، اعمار  ، حفظ دولت دستملی

روسيه از منابع انرژی  حمله بر ايران، عقب زدن ًمنابع مواد خام، محاصره و احتماالپايگاه ھای نظامی، غارت 

صدور اسالم  درر اوضاع ھند و پاکستان و ھمکاری و با پاکستان، نظارت بمحاصرۀ ھمه جانبه چين، آسيای مرکزی

موکراسی و مين حقوق بشر، دلذا انتظار استقرار امنيت و صلح، تأ. تشکيل ميدھدسياسی و تروريزم به روسيه و چين 

 گونهی و مغز ھای بيمار نيست که در خيال وطنفروشان حرفه ئخواب و خيالی بيشتان  اقتصادی افغانسانکشاف

و بر ھست و بود کشور ما  " اصطالح جامعۀ جھانی" زير عنوان به و اشغالگرانن  متجاوزاتسلط. خطور می کند

در واقعيت اين  . ميدانند خود از  بر دھن ھمۀ آنانی تلقی می گردد که اوباما را یستراتيژی جديد اوباما سيلی محکم

  .ن است نيش گژدم انتظار عسل داشتاز 

حکوم کرده و معتقد است که ستراتيژی جديد امريکا را در افغانستان م " آزاد افغانستانــ آزاد افغانستان"پورتال 

درھم  ارادۀ آزاديخواھانۀ مردم افغانستان را ند نتوانست در جريان ده سال جنگ ھزار عسکر روس١٤٠که  ھمچنان

جنگ طلبانه و ضد  ستراتيژی ی من جملهبه ھيچ صورت ندننمی تواھرگز نيز و پايدوان ايشان  ناتو د، امريکا،نبشکن

 که سر ديقين کامل دارپورتال . دن گردملیافغانستان به آزادی و حاکميت ھميشه پيروز مانع رسيدن مردم خود بشری 

جمله دين  من، انجام مبارزات مردم آزاديخواه افغانستان به ثمر می رسد و خاک پاک وطن از لوث اجنبی و ايادی آن 

  . می گردد منزه،فروشان

  

  !مرگ بر امپرياليزم امريکا و ناتو
  

  !زنده باد مبارزات آزاديخواھانۀ مردم افغانستان


