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   کابل- عبدهللا امينی
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  پايان ظاھری جنگ در افغانستان
گويا اشغال افغانستان قوای متجاوز ناتو مراسمی را برای پايان دادن رسمی به جنگ در افغانستان به راه انداخته که 

 ھزار نيروی متجاوز خارجی در ١٠باز ھم بيش از  . اين صرف يک دام تزويری بيش نيست. پايان يافته است

 .افغانستان باقی خواھد ماند

اين مراسم ظاھری به منظور تھديدھای حمالت طالبان در کابل، به نحوی مخفيانه برگزار شده تا در جريان محفل جشن 

به اصطالح  نيروی کمکی ) جنگ( تجاوز ۀ، کميت٢٠١۵در روز اول جنوری سال .  ای صورت نگيردتجاوز حمله

 ھزار و ١٢حدود . ناتو می شود" آموزش و حمايت"مريکا جايگزين کميته اامنيت بين المللی به رھبری امپرياليسم 

 در جنگ ھای  مستقيم شرکت ء ظاھراً اين قوا.  تن از نيروی ھای تجاوزگر خارجی در افغانستان باقی خواھد ماند۵٠٠

 سال است ١٣بيش از . دند، بلکه پوليس و اردوی دولت پوشالی افغانستان را در مبارزه با طالبان آموزش می دھننمی کن

که نيرو ھای متجاوز خارجی ھمراه با نيرو ھای دولت مزدور کابل از يکسو و طالبان سياه انديش از سوی ديگر خواب 

که خونريزی ھای  در حالی" افغانستان حاال يک جای امن است" گفت که اوباما. دم ما حرام نموده اندخوش را بر مر

امپرياليسم برای تأمين و صلح آرامش به افغانستان نيامده، بلکه . کند  را رد میاوبامااخير در افغانستان، اين ادعای پوچ 

   .برای ويرانی کشور و مکيدن خون ملت ما يورش آورده اند

نيرو ھای متجاوز خارجی ھرگز به ميل خود سرزمين ما را ترک نخواھند کرد، بلکه اين نيرو ھای واقعی انقالبی و 

  .   د افگندندور خواھه ن را از کشور خويش بامردمی است که متجاوز

 

  


