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  کابل- عبدهللا امينی

٢٠١۴ اگست ٠١  

  اردوی مخفی امريکا در افغانستان
  يادآور ٢٠١۴اوباما رئيس جمھور امريکا چندی قبل از خروج عساکر متجاوز اين کشور در افغانستان تا پايان سال 

اما اوباما در .  باقی خواھند ماند٢٠١۶تا  اخير سال " مشاور" ھزار عسکر امريکا منحيث ١٠ کيد کرد کهأشد، اما ت

ی در افغانستان در نقش ئمريکاا ھزار سرباز ١٠ای به اين موضوع نکرد که باقی ماندن حدود  سخنان خود اشاره

 را به نوع فرسايشی در مشاور  مستلزم استفاده از يک نيروی عظيم از قرار دادی ھای خصوصی است که جنگ

  .  افغانستان پيش خواھند برد

شود که مشمول چندين قراردادی ھای فرعی است که به   ياد میSAIC)(سسۀ قراردادی به اسم سيک ؤمھم ترين م

. دھند افغانستان رھنمائی می کنند و به دولت دست نشاندۀ افغانستان مشوره می اصطالح جنگ ضد تروريسم را در

سسات ؤم نيست که امريکا و ناتو بيش از صد ھا ھزار عسکر در افغانستان داشته باشند، زيرا محال اين مھ

سسات قراردادی امنيتی، شرير ترين، ؤدر م. دھند قراردادی عين اعمال غير شرافتمندانه را برای امريکا انجام می

د عراق و نمورد نظر مانشوند تا وحشت را در کشور ھای  نااليق ترين و خشن ترين امريکائيان جمع آوری می

  .افغانستان برپا نمايند

قراردادی ھا قبل از اعزام به کشور ھای مربوطه، با روش ھای جنگ سريع، جنگ ھای پارتيزانی، کشتار، تخريب 

دولت امريکا . ی نمايند آشنائی کامل پيدا می کنند و حتا در بسا موارد نسبت به اردوی امريکا بھتر عمل م،و انھدام

  .سسات قرار دادی می اندازدؤ ھا دالر پول ماليه دھندگان امريکا را در جيب مميليارد

سسات قرار دادی امنيتی داخلی که به جنگ ساالران و افراد فاسد تعلق دارد، ھم سھم پولی ؤناگفته نبايد گذاشت که م

برحسب  طرح جديد امريکا، . مت کرزی يکی از آنھا بودسسۀ امنيتی حشؤم. دارند ين معامالت بر میاخود را از

ٌ در جنگ داخل نمی٢٠١۵ی پس از سال ئمريکاانيروھای  شوند به جزء در حاالت استثنائی که ايجاب   مستقيما

  .سسات قراد دادی محول می نمايندؤبقيه فعاليت ھای تخريبی و مشورتی را به م.  عمليات نظامی را نمايد

 دانند که کشور شان به زودی از چنگال امپرياليسم و عمال داخلی شان نجات نخواھد يافت، مگراينھم ميھنان بايد ب

  . بر دھن امپرياليسم حواله کنندای  مشت کوبنده ،که با اتحاد کامل

 

 


