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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ١٨

 

 !گشت انگليس به افغانستانباز
   عبدهللا مبارک تان باد–غنی 

  

نۀ جنگ عليه طالبان و داعش به افغانستان گزارش ھا حاکسيت که يک گروه از عساکر اختصاصی برتانيه به بھا

آشکار نشده است که آيا غنی و عبدهللا  از امپرياليسم برتانيه دعوت . برگشته اند تا قوای امنيتی اين کشور را کمک نمايند

ر حال به ھ. روند و می آيند که بخواھند می که ملک خود دانسته ھر وقتی  يا اين بفرستده نموده تا قوای خود را دوبار

که اين دو بی حياء وجدانی  اين يک حالت خجالت بار به دو اعجوبۀ خيانت يعنی غنی و عبدهللا است آنھم به شرطی

 . داشته باشند

. قوای متجاوز برتانيه در آغاز نقش تعليمی را داشتند و نيرو ھای امينتی دولت مستعمراتی کابل را رھنمائی می کردند

نيرو ھای .  قوای تجاوزگر امريکا دروازه ھا را می کوبند و مردم را شبانه اذيت می نماينداکنون در شش ماه اخير مانند

زند که توانائی ھر گونه روياروئی را با طالبان و ساير گروه ھای  امنيتی دولت مستعمراتی کابل از يکسو الف می

ترس مخالفان خود را در دامن متجاوزين می اندازند که اين خود ضعف و بزدلی تروريستی دارد، اما از جانب ديگر از 

  .نيرو ھای امنيتی دولت مزدور کابل را به اثبات می رساند

وليت ھا ؤ مسۀ ميالدی خاک افغانستان را ترک بگويند و ھم٢٠١۶ قرار بود که نيرو ھای متجاوز برتانيه تا اخير سال 

شود که نيرو ھای متجاوز امپرياليسم برتانيه و امريکا سال ھای ديگر  الکن ديده می. سپارندرا به تربيه شدگان افغانی ب

اما از گزند طالبان در ظاھرمراتی کابل را ت حاکمۀ دولت مستعأدر کشور اشغال شدۀ افغانستان باقی خواھد ماند تا ھي

. مندانۀ خود به استعمار جھانی تداوم بخشندون نگھدارند که بتوانند به خدمات غير شرافتمصدر اساس از خشم مردم، 

 تن از عساکر خود را  ۴۶۵تا اکنون متجاوزين برتاينه بيش از . قوای امپرياليسم برتانيه از تلفات بی نصيب نبوده است

  . در افغانستان از دست داده اند که در آينده اين رقم بلند خواھد رفت

د، بلکه به مبارزات عظيم مردمی نياز دارد تا کشور را ازين سرشکستگی شو آزادی و استتقالل ما به آسانی ميسر نمی

  . نجات بخشد

 

 

 


