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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠٨
 

 سالگرد تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان
به افغانستان تجاوز کرد تا نه تنھا نظام سياه ، امپرياليسم امريکا ٢٠٠١ سال قبل در روز ھفت اکتوبر سال ١۵ًدقيقا 

اھداف امريکا از تجاوز به افغانستان، سياسی، . طالبان را بر اندازد، بلکه برای مدت طوالنی در افغانستان باشد

تجاوز . ژيک بوده و روی ھمين داليل است که امپرياليسم به آسانی کشور ما را ترک نخواھد کردياقتصادی و سترات

فساد و غارت گری .  ديگری به ارمغان نداشته استچيزتباھی کشور و مزدوری يک عده ميھن فروش،    به جزامريکا

  . ادامه دارد و گروه ھای مورد حمايت امپرياليسم به چور و چپاول تداوم می بخشند

 انتقام از حمالت ًامپرياليسم امريکا ظاھرا به خاطر. ھفت اکتوبر يکی از روزھای سياه در تاريخ افغانستان است

واقعيت اھداف ديگری داشت که به اشغال  ، به افغانستان لشکر کشی کرد، اما در٢٠٠١ سمپتمبر سال ١١تروريستی 

ئيد می نمايند، الکن تجاوز امپرياليسم را به سرزمين أمردم ما  سرنگونی نظام طالبی را ت.  می دھدشکل دايمیکشور 

  .مقدس خود به شدت محکوم می کنند

ًاکنون کامال آشکار شده است که چرا امريکا به افغانستان لشکرکشی نموده و مردم بی دفاع را به ھالکت رسانيده   

ھدف امريکا اين بود که با نصب يک نظام مزدور در کابل و به قدرت رساندن يک عده جاسوس و ميھن فروش، : است

 و عايد ناشی از آن را در دست داشته باشند و همنابع سرزمينی و زير زمينی کشور ما دست يابند، ادارۀ مواد مخدربه 

  . خيز برای تسلط به آسيای مرکزی استفاده نمايندۀحيث تخت از  افغانستان اشغال شده من

اشته و در صورت لزوم از پايگاه مستقر  ھمچنان امريکا از افغانستان، کشور ھای  چين، روسيه  وايران  را زير نظر د

 ھا دالر در ميلياردبا وجود صرف . در افغانستان غرض تجاوز به ايران و کشور ھای آسيای مرکزی مستفيد شود

 سال اشغال، قوای متجاوز امريکا به مردم و ١۵در خالل . ساحات نظامی و ملکی، امريکا در افغانستان ناکام شده است

پستی ھای قوای متجاوز .  مرد و زن ما را بی آبرو و بی حيثيت ساخته استانمت نموده و ھزارمقدسات ما ھتک حر

امريکا روی اشتباه صورت نگرفته، بلکه عمدی بوده تا روحيۀ مردم ما ضعيف گرديده  و توان مقاومت از ايشان گرفته 

  .ستھمه وحشت و درنده خوئی امريکا برای خودش نتايج مصيبت بار داشته ا. شود

دھند، خواه متجاوز امريکا باشد، يا شوروی، يا پاکستان و يا   تجاوزگران جواب دندان شکن میۀمردم با ھمت ما به ھم

  . کدام کشور ديگر

 
 


