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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٠۵
 
 

 اشغال افغانستان ادامه خواھد يافت
روی . ادامه خواھد داد ، امريکا به اشغال افغانستان " دفاعی–ستراتژيک و امنيتی "دۀ استعماری ھبر مبنای دو معا

 –معاھدۀ به اصطالح امنيتی .  تعداد ھزار عسکر ديگر  به افغانستان می فرستدبهھمين دليل امريكای متجاوز به زودی 

دھد که کشور مصيبت زدۀ ما را  دفاعی اشغال افغانستان را توسط امريکا تضمين نموده و به امريکا اين امکان را می

دولت مستعمراتی کابل از روز اول به ھمين منظور خلق شده که مقاصد . ود داشته باشدسال ھا در حلقۀ بردگی خ

  .استعماری و امپرياليستی امپرياليسم امريکا را برآورده سازد

مقامات وزارت دفاع امريکا اعالم کردند که امريکا حد اقل يک ھزار عسکر تازه نفس به افغانستان خواھد فرستاد تا 

الکن درواقعيت، . برای نبرد ضد مخالفان دولت کمک نمايدرا امنيتی افغانستان را آموزش داده و آنھا ًظاھرا نيرو ھای 

. اعزام عساکر امريکائی به منظور تقويت مراکز نظامی امريکا و ادامۀ تعرضات بر قريه ھا و قصبات خواھد بود

گذشته و ھم حال دست آزاد در افغانستان داشته و دو معاھدۀ استعماری فوق الذکر بيشتر زمينه ساز امريکا ھم در 

  .ماندگار شدن امريکا در کشور ما شده است

که فعاليت طالبان متمرکز گشته  شود که عساکر جديد در واليات شرق افغانستان جا به جا خواھند شد، جائی  گفته می

 ھمچنان بھانه آورده است که در پھلوی کمک به اردوی افغانستان، عساکر امريکائی در  وزارت دفاع امريکا. است

  . مبارزه با تروريسم ھم فعال خواھند بود

عمال وابسته به امپرياليسم به افتخار . که بار ھا گفته شده است، امريکا افغانستان را به آسانی رھا نخواھد کرد طوری

  ". ما را مستفيد خواھد ساخت"کا برای ساليان متمادی در افغانستان خواھند ماند و در محافل ياد می کنند که امري

که امپراتوری ھای در گذشته عروج کردند و نابود شدند، امپرياليسم امريکا ھم   به ميھن فروشان بايد گفت، ھمانطوری

  . ازين منطق تاريخی رھائی نخواھد يافت

  

   

  

 

 


