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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٩
  

  تداوم تجاوز امريکا به افغانستان
  

که با قوت  واھد داد، مگراينامريکا از تجاوز به افغانستان دست نخواھد کشيد و کماکان به اشغال سرزمين ما ادامه خ

 در افغانستان ٢٠١۶اوباما اعالم خواھد کرد که نيرو ھای اين کشور بعد از . مبارزاتی از کشور بيرون انداخته شود

  .باقی خواھد ماند و به تجاوز ادامه خواھد داد تا از منافع امريکا دفاع نمايد

يکی از بھانه . ی ھمچنان در افغانستان باقی خواھند ماندائامريک  نيروی ۵۵٠٠براساس طرح جديد اوباما، بيشتر از 

اکثر مبصرين معتقد اند که ممکن . ھای امريکا يورش ھای اخير طالبان است که در سراسر کشور به مشاھده می رسد

حق جلوه ه ًاست حمالت طالبان در واليات مختلف کشور رھبری شده باشد تا عمدا موجوديت نيرو ھای متجاوز امريکا ب

  .امريکا ھمچنان می خواھد به جھان بفھماند که نيرو ھای امنيتی دولت مزدوز کابل آمادگی دفاع ھنوز ندارند. دھد

بود، بازھم طالب ديگری خلق می  اگر ھيچ طالبی ھم در افغانستان نمی. جوی بھانه اند و قدرت ھای متجاوز در جست

ژيک افغانستان برای تحت نظر داشتن يموقعيت جيو سترات. ز ادامه دھندگرديد تا امريکا و متحدين بتوانند به تجاو

رئيس جمھور جديد . روسيه، چين و ايران برای امريکا حياتی است و به آسانی حاضر به عقب نشينی نخواھد بود

  . امريکا اين ميراث شوم بوش و اوباما را به ارث خواھد برد واشغال ميھن ما را تداوم خواھد بخشيد

که يک دولت مردمی و ملی  در افغانستان مستقر نباشد، قوت ھای استعماری ھمچنان به تاخت و تاز خود   زمانیتا

اميد که مردم ما به پا خيزند و زنجير ھای استعماری و . د داد و  کشور ما را در اشغال خود خواھند داشتنادامه خواھ

  . امپرياليستی را درھم شکنند

  

  

 

 
 


