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 ٢٠١۶ اگست ٢٢
 

 ! ميليون دالری امريکا به اردوی افغانستان۶٠کمک 
ًاخيرا اعالم شد . متکی به خود باشدًامريکا ھرگز آرزو ندارد که اردوی دولت مستعمراتی افغانستان مجھز شود و کامال 

. خريداری نمايند" مدرن" ميليون دالر به اردوی افغانستان کمک نموده تا تجھيزات ۶٠که دولت تجاوزگر امريکا مبلغ 

در صورت تأمين صلح موجوديت . امريکا نمی خواھد که جنگ در افغانستان پايان يابد و صلح سراسری تأمين گردد

پس بھتر است که اردوی افغانستان را در حالت بخور و . رود که به آن جواب ندارد ال میؤا زير سقوای متجاوز امريک

  .  محتاج امريکا باشند و از امر و نھی اين کشور اطاعت نماينده ھميشتانمير نگھداشت 

" ملی" به اردوی  ميليون را دالر۶٠ ميل تفنگ به ارزش ۶٠٠٠امريکا به تعداد "وزارت خارجۀ امريکا اعالم کرد که 

اين چه اعالميۀ فربيکارانه است که ". دھد که نشان دھندۀ تعھد امريکا به امنيت افغانستان است افغانستان تحويل می

 داخلی آن را با آب و تاب به نشر می رسانند و دولت مستعمراتی کابل ھم به آن ۀمطبوعات امريکا و رسانه ھای وابست

  . فخر می فروشد

 داده ١۶ طيارۀ جنگندۀ اف ٢٠٠مقامات دولت مزدور کابل طوری ازين تحفه حرف می زنند که گويا امريکا به آنھا 

 ميل تفنگ می تواند روحيات اردوی مزدور دولت مستعمراتی را باال ببرد و از شکست ھايش در ۶٠٠٠آيا .  باشد

مين نوع تفنگ ھا را حاال ھم دارد که نتيجۀ آن  مقابل طالبان جلوگيری به عمل آورد؟ اردوی دولت مستعمراتی ھ

 امريکا نمی خواھد که اردوی دولت ،شود معلوم می. تسليمی و يا شکست روزانۀ اردو در مقابل طالبان است

. مستعمراتی دست باال در جنگ عليه طالبان پيدا کند تا قادر به شکست طالبان گردد و بحران افغانستان به پايان برسد

خلوق خود امريکاست و موجوديت اين گروه سياه انديش برای ستراتيژی بعدی امريکا در منطقه مفيد خواھد طالبان م

 برای زير نظر داشتن ايران، یافغانستان اشغال شده بھترين جا.  به نفع امريکا نيستًتم جنگ در افغانستان اصالخ. بود

  . يار آسانی اين طعمه را از دست بدھدروسيه، چين و ھند است و امريکا حاضر نخواھد شد که به بس

  . مردم ما يک بار ديگر  چھرۀ پليد امپرياليسم امريکا را مشاھده می کنند که چه بربادی به افغانستان آورده اند

  

  

  

 


