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  یاسي  سۀتبصر

 

 كندي مقي را در افغانستان تشوسميودالي فكايامر
  

 آاهش داده و نفوذ شتري آابل را بی حكومت مستعمراتتيالح داشت آه صمياواخر تصم  دریني بوش ـ چۀادار

.  دي نماتي  و قومندانان را در سراسر افغانستان تقواني وال،یلي قبایساؤ ربعوض ،  آند و فيتضعرا  اش یاسيس

 ی حكومت مسعمراتدي آه بدون تردرد دست دایرورا  ی  و پالن هائدي نمای مبي اوباما هم راه بوش را تعقۀادار

 ی طرح  بهره بردارني اقي از تطبكاي امرزميالي امپریاهداف نهائ.  ابل را نسبت به گذشته ناتوانتر خواهد ساختآ

  .دهدي سوق می عملۀي تجزی بسوتي است آه افغانستان را در نهای و نظامی  اقتصاد،یاسي سیها

 شكست ی ساختن و حتی خنثی آه براكندي مجابي اكاي آه منافع امردهندي نظر مكاي امرۀ حاآم ئتيه ی هاسنيوريت

 داخل تماس شده و با یلي قبای و روسااتي والاني با قومندانان، افراد صاحب نفوذ، والدي بانيدادن آامل مخالف

 ۀ دست نشاندی معتقدند آه چون حكومت مرآزانيكائي گروه از امرنيا.   همراه ساختكايصرف پول آنها را با امر

 ی هاودالي فقي نشان نداده، بهتر خواهد بود آه از طرتي و اهلتيمدت اشغال از خود آفا در آابل در خالل كايامر

 كاي امرسميالي امپری و استقالل افغانستان برای ارضتيوحدت، تمام.   نمودی را عملی استعماری طرح ها،یمنطقو

 كاي  امرۀ در محافل حاآماتشي آه هنوز هم نظری ارتجاع جهانۀندي نمانجري آسیهنر.   ارزش نداردنيو شرآا آمتر

  آه در اخبار " افغانستانی برای ستراتژكي" عنوان ري خود زیرورب ف٢۶ یخيشنونده دارد، در مضمون تار

 مانع ظهور ني و مناطق پشتون نشابل در آستي باكاي امریقوا“ نمود آه شنهادي پافت،يواشنگتن پوست گزارش  

 تيالي از خود سستي باكاي امری نقاط افغانستان،  قواريدر سا.  شود  یاصل در جوار حكومت گري حكومت دكي

 بوضاحت محدود نجري   نظر آس".ندي نمای آنان همكاری هاايشيلي و می محلانسا و قومندانؤنشان داده و با ر

   .كندي متي را تثبیز حكومت مرآتينمودن و نابود ساختن حاآم

 ی از نگاه اقتصاد. بر افغانستان استیاسيآامل س  و تسلط نيالف طرح آنار آمدن با مخني ازكاي امریاسيهدف س 

 جر و اي در آابل و ۀ و معادن افغانستان بدون مشوره با حكومت دست نشاندیعي قادر خواهد شد از منابع طبكايامر

 را در یم موفق خواهد شد آه مراآز مختلف نظاكاي هم  امریاز نگاه نظام.  دي نمای در شورا بهره برداریبحث جعل

 مراآز ني ازراني و اهي و روسني و تحت نظر داشتن چی تجاوزات منطقوی براندهي تا بتواند در آ، آندسيآشور تاس

 آابل ی فرو خواهد رفت بدون آنكه حكومت مستعمراتكاي صورت افغانستان آًال در آام استعمار امرني بد.استفاده آند

  . حرف زدن را هم داشته باشدتيصالح
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 آن سازد و هم شهي را رزمي امان مردم افغانستان است آه هم تروری ورطه، مبارزات بني راه نجات ازهگاني پس

 از ی نهائیروزي آشور، پی ضد استعمارخي است، اما با الهام از تاریراه ما طوالن.   را از پا درآوردیاستعمار جهان

 .خواهد بود ماآن مردم 

 


