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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١۶
 

 ٢٠٢٠دوام اشغال افغانستان تا سال 
  

 ۵اقی خواھد ماند و ساالنه  درين کشور ب٢٠٢٠امپرياليسم امريکا اعالم کرد که برای اشغال افغانستان حد اقل تا سال 

شود که  ازين معلوم می. ميليارد دالر را برای آموزش قوای امنيتی دولت مستعمراتی کابل مصرف خواھد نمود

ژيک در منطقه يامپرياليسم امريکا به ميل خود افغانستان را ترک نخواھد گفت و از کشور ما به حيث يک غنيمت سترات

مراتی کابل ھمچنان به کمک ھای نظامی و مالی امريکا متکی خواھد بود و بدون اجازۀ دولت مستع. استفاده خواھد کرد

  واشنگتن ابتکاری از خود نخواھد داشت

 بهدولت اوباما به طرح خود در مورد کاھش و سرانجام خروج قوای اشغالگر امريکا در افغانستان تجديد نظر نموده و 

پنتاگون اعالم داشت که برای تدوام .  طلب اين کشور تن در داده استفشار نظاميان و گروه ھای دست راستی و جنگ

امريکا با ساير متحدين خود در قسمت تأمين ھزينۀ .  و شايد ھم بيشتر آمادگی می گيرد" ٢٠٢٠"اشغال افغانستان تا سال 

قوای امنيتی دولت مستعمراتی کابل داخل مذاکره شده تا مصارف اشغال را  که حد " تعليم و تربيۀ"اشغال افغانستان و 

ًکشور ھای متحد امپرياليسم امريکا قبال گفته بودند که می .  بپردازندً شود، با ھم مشترکا ميليارد می۵اقل ساالنه  

امريکا به طرح خود تجديد نظر خواھند نيرو ھای خود را به آھستگی از افغانستان خارج سازند، اما در زير فشار 

امريکا يورش ھای اخير طالبان را بھانه آورده و متحدان خود را با تھديد متقاعد ساخته است که در . خواھند کرد

 ھزار برساند تا ٣۵٢امپرياليسم امريکا می خواھد که کميت نه کيفيت قوای امنيتی افغانستان را به . افغانستان باقی بمانند

الکن عمق موضوع در افغانستان نيست، .  نمايند" ستادگیيا"مقابل موفقيت ھای پی در پی طالبان وشرکاء بتوانند در 

يژيک قرار می تداوم اشغال افغانستان، امريکا را در يک خيزش خوب سترات. بلکه در آسيای مرکزی و شرق دور است

  .  دھد

دولت .  خبر خوش برای دولت مستعمراتی کابل باشدتواند  يک  ماندگاد شدن قوای  متجاوز امريکا و متحدان می

 .  مستعمراتی کابل با حمايت امپرياليسم امريکا برای چند سال ديگر به  حيات نکبتبار سياسی خود ادامه خواھد داد

 

 

 
 


