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 داعش و تداوم اشغال افغانستان
. ين کشور ادامه خواھد دادمردم ما معتقد اند که امريکا ھرگز افغانستان را ترک نخواھد گفت و ساليان ديگر به اشغال ا

ًداعش، عمدا . حق جلوه دھده بنابران، امريکا بايد بحران و يا بھانه ای  خلق نمايد تا حد اقل موجوديت تحميلی خود را ب

  . به افغانستان آورده شد تا اين وظيفه را اجراء کند

. ز اين آرزومندی تحقق نخواھد يافتاما ھرگ.  افغانستان را ترک خواھد کرد٢٠١۶، امريکا تا اخير سال هطبق وعد

عمال . قدرت ھای بزرگ برای اشغال يک کشور ھزار ھا بھانه می تراشند و منطق پوسيدۀ خود را تحميل می نمايند

طور وسيعی در ھمچو حاالت مورد استفاده قرار می گيرند تا با تبليغ و پروپاگند موجوديت قوای اشغالگر را ه داخلی ب

 ای  وعده"جنرال کمپبل قومندان قوای متجاوز امريکا در افغانستان گفت  . حتمی جلوه دھند" کشور"برای بقای خود و 

 عساکر امريکائی  از افغانستان تا پايان سال ٩٨٠٠مريکا برای خارج ساختن تعدادی از  اکه اوباما رئيس جمھور

  ". داده بود، قبل از ظھور داعش در اين کشور بود٢٠١۶

.  دھد  ھم مينھان خوب متوجه شويد که امپرياليسم چطور برای اشغال يک سرزمين دليل می تراشد و حالت را تغيير می

. پس مردم حق دارند که بگويند داعش مخلوق امريکاست و برای تداوم اشغال افغانستان توسط امريکا خلق شده است

ھا بعد  کنيم و ديگر پولی وارد اين کشور نشود ممکن است سالاگر ما افغانستان را ترک "کمپبل به خبرنگران گفت که 

ببينيد که اين جنرال امريکائی شرط کمک ھای اقتصادی امريکا به افغانستان را به اشغال اين کشور  ".چنين اتفاقی بيفتد

ولت ميھن فروش اشرف غنی رئيس جمھور د. توسط قوای امريکا مربوط ساخته و يک نوع اخطار صادر کرده است

مستعمراتی کابل ھم نسبت خطر داعش اظھار نارامی کرده و خواھان حضور امريکا در افغانستان برای مدت طوالنی 

 . دھند ساير جنگ ساالران و زورمندان ھم تداوم اشغال افغانستان را برای بقای خويش ترجيح می. شده است

شد تا  اشغال افغانستان و   داعش و طالب ديگر خلق میبود، ده ھا نوع بايد بدانيم که اگر داعشی در افغانستان نمی

  . موجوديت اشغالگران را به نوع امريکائی منطقی جلوه دھد

 

 


