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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢۶
 

 برتانيه، اتحاديۀ اروپائی  و افغانستان
اين بزرگترين . آن دوری جويندمردم برتانيه تصميم گرفتند که خود را از قيد اتحاديۀ اروپائی برھانند و از عضويت 

 از طريق برتانيه بر اتحاديۀ هامريکا ھميش. شود ضربه ای است که نه تنھا اتحاديۀ اروپائی، بلکه امريکا ھم متحمل می

.  کناره گيری برتانيه از اتحاديۀ اروپائی ممکن است به نفع افغانستان ھم تمام گردد. اروپائی اعمال نفوذ کرده  است

 در برتانيه شايد  سياست مستقل تری را در پيش گرفته و بکوشد تا کل قوای انگليس را  از افغانستان حکومت جديد

  .   سال به خاطر گل روی امريکا به کشور ما تجاوز کرده است١۵خارج سازد که در خالل مدت بيش از 

برتانيه که بعد از جنگ .  احساس می کنددرد دوری امپرياليسم انگليس را از اتحاديۀ اروپائی، بيشتر امپرياليسم امريکا

جھانی دوم امپراتوری خود را از دست داد، دست نگر امپرياليسم امريکا شد و تابع اوامر اين کشور در سطح جھانی 

در عراق و افغانستان و ھر جای بحرانی ديگر، . در قارۀ اروپا، برتانيه آلۀ فشار امريکا بر اتحاديۀ اروپائی بود. گرديد

تصميم شجاعانۀ مردم عوام برتانيه در . دست آورده کرد تا از خيرات امريکا چيزی ب برتانيه راه واشنگتن را تعقيب می

واشنگتن به رأی مردم : " اوباما دلسردانه گفت. دوری از اتحاديۀ اروپائی، امريکا را در ناراحتی جدی قرار داده است

 ماند و تغييری در روابط واشنگتن با  امريکا و انگلستان ھمچنان پابرجا میرابطۀ خاص بين . گذارد انگلستان احترام می

حضور انگلستان در ناتو يکی از سنگ بنا  ھای  سياست خارجی، امنيتی و ...  اروپا نيز ايجاد نخواھد شدۀاتحادي

ی امريکا باشد، دوری که برتانيه يکی از سنگ بنا ھای سياست خارجی و امنيت پس وقتی". اقتصادی اياالت متحده است

احتمال وجود دارد که . اين کشور از اتحاديۀ اروپائی و شايد بعد تر ناتو می تواند تخريب گر آن سنگ بنا باشد

 قوای خود از افغانستان اصرار ورزد و لزومی برای حضور قوای خود در ۀصدراعظم جديد برتانيه در کشيدن ھم

امريکا به سرشکستگی ديگری مواجه خواھد شد، الکن افغانستان از شر يک اگر چين اتفاقی بيفتد، . کشور ما نبيند

  .  امپرياليسم نجات خواھد يافت

تواند شروع  روش مستقالنۀ کشور ھای اروپائی از سيطرۀ سياسی و نظامی امريکا بعد از  تصميم مردم برتانيه می

  .  جھانی گرددجنگ دوم جھانی باشد و سرآغاز سراشيب امپرياليسم امريکا در سطح 

 

 


