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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ٢۴

  

  اوباما و تداوم اشغال افغانستان
موريت قوای أست تا م، گزارش داد که اوباما به صورت محرمانه دستور داده ا٢٠١۴مبر  نو٢رخۀ  ؤنيو يارک تايمز م

دولت دست نشاندۀ کابل تجاوز و اشغال متداوم افغانستان را .  در افغانستان گسترش يابد٢٠١۴متجاوز امريکا پس از 

در ماه می سال جاری ميالدی، اوباما گفته بود که قوای امريکا در . داند  واشنگتن قانونی می-براساس پيمان امنيتی کابل 

 عسکر ٩٨٠٠وی در آن زمان اعالم کرد که تنھا . نظامی در افغانستان نخواھند داشت ميالدی نقش ٢٠١۵سال 

جوی اعضای  و ھا محدود به آموزش نيروھای افغان و جست امريکائی در افغانستان باقی خواھند ماند که نقش آن

لمان، ا عسکر ديگر ھم از ٣٠٠٠ عسکر در افغانستان دارد و حدود ٨٠٠ ھزار و ٩اکنون  مريکا ھما. القاعده خواھد بود

  . دھند ايتاليا و ديگر کشورھای عضو پيمان تجاوز کار ناتو در افغانستان به تجاوز و اشغال ادامه می

افراد .  در افغانستان به پايان خواھد رساند٢٠١۴موريت جنگی خود را تا اخير سال أ آوازه بود که امريکا تمام مقبالً 

امريکا سال ھا در افغانستان باقی . دانستند که اين يک دروغ محض بود و سايت ھای مردمی میشريف و ميھن دوست  

 دستور اوباما نشان می. خواھد ماند تا نظام دست نشاندۀ خود را حمايت کند و منابع حياتی کشور ما را به غارت ببرد

 روحيۀ هالوۀ رسيدن به اھداف خود، در زمينعه  در جنگ ھای افغانستان داخل خواھد بود تا بماً دھد که امريکا مسقي

اردوی پوشالی دولت مستعمراتی را تقويت بخشد و از شکست ھای روزمرۀ اردوی نظام دست نشاندۀ کابل جلوگيری 

 خيز نظامی برای امريکا در منطقه ۀتواند بھترين تخت اما ھدف اصلی امريکا اشغال دايمی افغانستان است که می. نمايد

ع زير زمينی افغانستان ھم يکی از مھمترين انگيزه ھا برای موجويت قوای اشغالگر امريکا در افغانستان تلقی مناب. باشد

  .  گردد می

ن غير نظامی اوباما خواھان محدود ساختن نقش نيروھای امريکا در انويسد، برخی از مشاور نيويارک تايمز می

ھای استخباراتی به وی مشوره دادند  يان آن کشور بر اساس گزارش بودند، اما تعدادی از نظام٢٠١۵افغانستان در سال 

مردم ما با ھيوالی امپرياليسم . ی را در افغانستان از آنچه که قبالً طرح شده بود، گسترش دھدئمريکااتا وظيفۀ نظاميان 

 و عاری از حاکميت اجنبی  استقرار يک نظام مستقلتامقاومت مبارزه و يگانه راه برای نابودی امپرياليسم، . مواجه اند

  . است

  

  

 


