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  ٢٠٠٩ مارچ ٢٧  

  

 یاسي سۀتبصر
 

  اوبامادي جدیستيالي امپریستراتژ
   ثابت شد"انافغانستان آزاد ـ آزاد افغانست"پورتال مبارز پيشگوئی  تيحقان

 ني اعالم داشت آه آمتر"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" ، پورتال كاي جمهور امرسي رئثي از انتخاب اوباما به حبعد

 ی ستراتژ٢٠٠٩  مارچ٢٧ امروز كاي جمهور امرسي اوباما رئكهينيح.  بوش و اوباما نخواهد بودی روش هانيفرق ب

افغانستان آزاد ـ آزاد " پورتال ۀ وطندوستانیشگوئي ادعا  و پتي  حقان،الم نمودجامع خود را به ارتباط افغانستان اع

 پورتال در یادعا.   اوباما نسبت به بوش هم بوش تر شده استنباري فرق آه اكيصرف با . دي به اثبات رس"افغانستان

 را بخاطر  افغانستان نلت پاآستا هرگز دوكاي و واضح شد آه امردي ثابت گردگري از پاآستان بار دكاي امرتيمورد حما

 .دي استعمار خوش آمدنيمدافع.  دهدي فشار قرار نمريز

 را از هر نوع شاني عمل اعالم نمود و اۀدر ساح) تمام جناحهای سرمايه( كاي امرصاحبان ی خود را برای وفاداراوباما

 شدت "سميترور" به اصطالح هيعلاوباما اعالم آرد آه جنگ را در افغانستان .  ر ساخترحذ بی و نگرانشيتشو

  ۴٠٠٠ ،یقبلاضافی  عسكر ١٧٠٠٠ ۀ برعالونيبنابر.   شكست خواهد دادتي و القاعده را در نهاديخواهد بخش

 به كاي امری نظامی قوای در پهلویهمچنان  صد ها مشاور ملك.   را هم به افغانستان اعزام خواهد داشتگريدعسکر 

 می انديشند که به اهدافشان در كا،ي امران جنگ طلبیستياليامپر طرح نيبا ا.  دي خواهند ورز گسترده مبادرتتيفعال

طوری که اما .   خواهد گرفتی آمادگ در منطقهندهي آی طرح های برای با خاطر جمعكاي و امررسيد دنخواهافعانستان 

 ملت ما قاطبۀفروختگان، خود چند تن از یا سر طاعت خم نخواهند آرد و به استثنی اجنبچي به هان افغانما ميدانيم،

 . خواهند دادحي ترجني ننگیمرگ را بر زندگ

 از پرس دتياسوش.   هر دو به اوباما اظهار سپاس نمودندی و زرداری اوباما،  آرزدي جدی از اعالم ستراتژبعد

 نموده و گفت تيابراز رضا از طرح اوباما كاي جمهور پاآستان و مزدور امرسي رئیزردار"پاآستان گزارش داد آه 

 پرس همچنان از آابل خبر داد آه دتي  اسوش".كندي مالحظه می را  در سطح عالكاي روابط پاآستان و امرشيآه او هم

 جمهور  اوباما به نفع مردم افغانستان و منطقه خواهد سي رئیستراتژ"، ديگوي مكا،ي امرگري از نوآران دیكي یآرز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 جواد بي طديس.   آابل ظاهرًا مو دماغ شدیما به ارتباط فساد در دستگاه حكومت مستعمرات اما از انتقاد اوبا".بود

 سفارت نظام مزدور آابل، با تملق و ی از سوی مطبوعاتۀي اعالمكي ی آابل در واشنگتن طیر حكومت مستعمراتيسف

 ی ستراتژتدوين در یبخاطر سع او ۀ جمهور اوباما و ادارسيما  به رئ “  :ر داشت آهاهظا خاص خودش  یسيآاسه ل

  ”.ميار هستز سپاسگاري در افغانستان بسیروزي پی براديجد

 محكم زمي تروربا مبارزه ۀ در منطقه به بهانكاي امری پای و جاافتي در افغانستان ادامه خواهد ی جنگ و انسانكشپس

 هي آلیومابا و تداوم اشغال آشور را برا ادي جدی ستراتژ"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال .  تر خواهد شد

    .ديگوي متي و تهنكيوطنفروشان تبر

 


