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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ جنوری ٢٩
  

  کردترک نخواھد به خواست خود امريکا ھرگز افغانستان را 
  

و به خواست متجاوزين ھيچ زمانی ارادی . باقی بماندامپرياليسم امريکا مصمم است که برای ساليان ديگر در افغانستان 

عين منطق در . که با مقاومت ھای ملی و مردمی مواجه گردند سرزمين ھای اشغالی را ترک نمی گويند، مگر اينخود 

. دور افگنده مورد متجاوزين شوروی صورت گرفت و سر انجام  مبارزات متداوم مردم بود که تجاوز گران روس را ب

  .دانيم که متجاوزين امريکائی با عمالش به ھمان سرنوشت مرگبار مواجه خواھند شد ين میبه يق

امريکا از موضع گذشتۀ خود منصرف شده و حال در صدد اين است که برای دھه ھا افغانستان را در اشغال خود داشته 

يکی از مقامات وزارت دفاع امريکا . ندباشد که اين خود تداوم نيت شوم استعماری و امپرياليستی امريکا را بيان می ک

ين تجاوز گران ايکی ديگر از". توانيم افغانستان را ترک گوئيم ًما به اين نتيجه رسيده ايم که اصال نمی"اظھار داشت که 

خود خواھانۀ اين دو مستخدم ين گفتار ناشيانه و اپس از". ما در افغانستان خواھيم ماند تا يک کشور جديد بسازيم: "گفت

 حرف اوباماکه  با وجودی. شود که امريکا سرزمين ما را بدون زور ترک نخواھد گفت کا آشکار میيوزرات دفاع امر

 در مورد ختم جنگ بی پايان افغانستان برای انحراف اذھان عامۀ امريکا اظھار داشته است، اما از  ایھای فربيکارانه

خلق داعش . ًشود که امپرياليسم امريکا طرح سال ھا اشغال افغانستان را قبال ريخته است  میعملکرد اين کشور معلوم

ًامريکا خود عمدا تروريسم را خلق می کند تا بھانه برای . خود نشانه ای از ماندگار شدن امريکا در افغانستان است

  . شاھده می نمائيمًاين حالت را کال در افغانستان اشغال شدۀ کنونی م. اشغال داشته باشد

  تداوم مبارزات مردمی است که بايد وسعت يابد، قوام گيرد و به موفقيت ،يگانه راه برای اخراج نيرو ھای متجاوز
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