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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٩
 

  در افغانستان"اوباما"شکست 
  چينی–بوش ۀ  فرصت داشت که روش تجاوز گرانۀ اداراوباما.  در مجموع در افغانستان شکست خورده است"اوباما"

الکن نه . را عوض کند و منحيث يک رئيس جمھور صلح طلب در جھان و باالخص نزد مردم افغانستان معرفی گردد

يکی از ناکامی . تنھا اين فرصت را  از داد، بلکه ھمچنان به روش تجاوز کارانه اش در افغانستان تداوم بخشيده است

اين دو مزدور کمترين کار .  است که افتضاح جھانی شده استدهللاغنی و عب" حکومت وحشت ملی" خلق اوباماھای 

  . نداده اند و نبايد ھم بدھندانجام مفيدی برای افغانستان 

".  ً در افغانستان کامال شکست خورده استاوباماسياست "يکی از مجالت امريکائی به نام فرنت پيچ نگاشته است که 

 در سياست اوبامار کابل و ساير نقاط افغانستان به اثبات رسانيده که ادارۀ مجله می نويسد که حوادث چند روز اخير د

البته قبل از مجلۀ امريکائی فرنت پيچ، سايت مبارز . خود در قبال افغانستان به ناکامی ھای چشمگيری مواجه شده است

ً سخن گفته و مکررا روش اوباما  ناکامی ھای پی در پی امريکا و ادارۀزبار ھا ا"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

فرنت پيچ می نويسد، اگر ھدف امريکا ار . استعماری و امپرياليستی اين کشور را در افغانستان محکوم کرده است

. مداخلۀ نظامی در افغانستان مھار کردن طالبان و القاعده بود، اکنون به چشم سر می بينيم که نتيجه معکوس شده است

. القاعده دوباره به عمليات خود آغاز کرده است.  و بدون ترس در سراسر افغانستان عمل می کنندطالبان با تمام قوت

اگر اين حالت افغانستان را شکست نظامی و . کند حتا داعش ھم داخل تياتر افغانستان شده و شب و روز محشر برپا می

ت پيچ مشابه به نظرات مفسران سياسی روس است نظر مجلۀ فرن. توانيم آن را بگوئيم  ندانيم، پس چه میاوباماسياسی 

 روابط خود را با ديگر کشور ھای دکه بر ناکامی امريکا در افغانستان مھر تأئيد گذاشته اند و معتقدند که افغانستان باي

  . منطقه گسترش دھد

 افغانستان ورآزاده پرسرزمين . بار ديگر تاريخ ثابت ساخت که ھر متجاوز سرانجام به شکست مواجه می گردد

  . امپراتوری ھا را  به زير خاک سپرده و امپراتوری امريکا ھم به ھمان سرنوشت اسالفش مواجه خواھد شد

  

 

 

 


