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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢٨
 

  نيرو ھای اختصاصی انگليس به افغانستان می آيند!!مبارک
 

ز قوای اختصاصی ضربتی خود را در حمايت از شنيده ميشود که امپرياليسم برتانيه تصميم گرفته است که يک قسمت ا

 ھلمند جائی که انگليس ھا در ی از در مناطقءشايد اين قوا. عساکر متجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان اعزام نمايد

ه در افغانستان، برتانيه ک" ترمپ"به دنبال اعالم ادامۀ جنگ توسط ادارۀ .  شکست خورده بودند، جايگزين شوند١٩قرن 

در . يکی از متحدين ديرين امريکا در تجاوزات بر ساير کشور ھاست، آمادگی خود را در کمک به امريکا ابراز نمود

که امريکا به افغانستان تجاوز نمود، برتانيه از زمرۀ اولين کشور ھائی بود که شانه به شانه با   يعنی زمانی٢٠٠١سال 

 .امريکا در تجاوز به کشور ما شريک بود

ش ھا حاکيست که دولت امپرياليستی برتانيه تصميم گرفته است که قوای اختصاصی خود را به افغانستان اعزام گزار

. داشته تا نيرو ھای متجاوز امريکا را در تداوم اشغال کشور ما ياری دھد و از دزدی منابع زير زمينی آن مستفيد شود

در تجاوز امريکا بر عراق و ليبيا ، برتانيه  قدم به قدم در . ه يار و مددگار امريکا در تمام تجاوزات بوده استنيبرتا

، با آنھم  و می کندکرد ًکه بعضا سر تقسيم غنايم بين شان اختالفات ظھور می باوجودی. خدمت امپرياليسم امريکا بود

صی برتانيه شامل قوای ھوائی و زمينی خواھد بود که ممکن است  اختصاینيرو ھا. منافع مشترک در ھمکاری داشتند

يکی از ستراتيژی ھای نو امريکا گسترش حمالت ھوائی در افغانستان خواھد . ساحات ھلمند و قندھار را در بر گيرد

برتانيه، از زمان سقوط امپراتوری .  ين ساحه امريکا را معاونت خواھد کردابود و قوای ھوائی اختصاصی برتانيه در

 آن يار و مدگار امپرياليسم امريکا در صحنۀ جھانی بوده و در تجاوزات امريکا بر ساير کشور ھا هاين کشور ھميش

  . کشور را کمک کرده است

شکار است تداوم تجاوز به کشور ماست آمعلوم نيست که جنگ درافغانستان چند سال ديگر طول می کشد، اما چيزی که 

  . ابل سخت از آن خوشحال اندکه عمال بيگانه در ک

  

  

 

 


