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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٠٧
 

 خرابی امنيت و ظھور گروه ھای شورشی در افغانستان
 ی شورشی مزدور اجانب بيشتر شده میامنيت در افغانستان اشغال شده رو به خرابی است و به موازات آن گروه ھا

با موجوديت مجھز ترين نيرو ھای نظامی دنيائی در افغانستان، طالبان و ساير مخالفان دولت ھمچنان می تازند و . رود

آيا . وضع در افغانستان آنقدر وخيم و نا ھنجار است که حتا اشغالگران امريکائی ھم اظھار نااميدی می نمايند. می کشند

 ی امريکا بھانه برای ترک کردن افغانستان است يا برای آوردن بيشتر قوای خود غرض تدوام اشغال کشور ما؟نااميد

فقر، بيکاری و نبود امنيت، کشور را . گزارش ھا حاکيست که افغانستان سخت در منجالب بدبختی و نا امنی قرار دارد

م مردمی دلسوز، مردم را نسبت به نظام دست نشاندۀ کابل فقدان موجوديت يک نظا. در لبۀ پرتگاه سقوط قرار داده است

ًوضع امنيتی آنقدر خراب است که خود امريکائيان اشغالگر که قصدا ما را به ھمين روز . بدبين و دلسرد ساخته است

در مورد خرابی امنيت سرتاسری  جوزف وتليکی از جنراالن امريکائی به اسم . ًرسانيده اند، ظاھرا نظر مساعد ندارند

 ھای شورشی مھيا ساخته   گروهۀبحران امنيتی دراين کشور، زمينه را برای تجديد دوبار"افغانستان گفت که 

 القاعده، گروه تروريستی داعش و طالبان از اين بحران بيشترين ۀھای شورشی مانند، شبک درحال حاضرگروه...است

زند و اعتراف نمی کند که اين خود امريکا است که  کودن امريکائی خود را گول میاين جنرال ". اند منفعت را برده

داعش و ساير گروه ھای افراطی را خود امريکا و کشور ھای ھمسايۀ متحد و . کشور ما را به اين حال انداخته است

  .طۀ ناگسستنی داردافراطيت با امپرياليسم راب. غير متحد امريکا به وجود آورده و از آنھا حمايت می کنند

  . امريکا بی جھت سعی می کند که ھويت خود را انسانی جلوه دھد، اما برايش دير شده است

  

  

 

 

 


