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 حياء ندارداما امريکا شکست خورده 
.  شکست خورده استشود، اعتراف کرد که امريکا در افغانستان ياد می" سگ ديوانه"وزير دفاع امريکا که به نام 

 در کانگرس امريکا حاضر شد و با عجز و ناتوانی به سنای امريکا گفت که ما نمی توانيم بدين نحو به "جيمز ماتيس"

دست آوردن موافقت کانگرس در ارسال بيشتر نيرو ھای متجاوز ه ين اظھارات ماتيس باھدف از. پيروزی برسيم

 شکست خورده، اما ھيچ زمانی از ھا بار ھا در تجاوزات خود به ساير کشورامريکا تا حال. امريکا به افغانستان است

  .سرشکستگی خود نياموخته است

ما در افغانستان "در کميتۀ دفاعی سنای امريکا گفت که " سگ ديوانه"وزير دفاع امريکا و معروف به " جيمز ماتيس"

ع اخطار به کانگرس امريکا بود که ھيچ گونه اين گفتار سگ ديوانه در حقيقت يک نو". در مسير پيروزی نيستيم

ادارۀ ترمپ موضوع افغانستان را به وزارت دفاع امريکا . مخالفتی در ارسال عساکر بيشتر به افغانستان نشان ندھند

 عسکر ديگر به افغانستان ۶٠٠٠تا  ٣قرار است امريکا بين . محول نموده تا افراد مسؤول اين وزارت تصميم بگيرند

امريکا اين را بايد بداند .  ستاده کننديبفرستد تا بتوانند جلو پيشرفت طالبان را بگيرند و دولت مزدور  را در کابل سرپا ا

ًدر عراق با وجود انھدام نظام اين کشور عمال شکست خورده . در ويتنام شکست خورد. که موفقيت نصيبش نمی شود

اما چرا نمی آموزد؟ صرف نظر از داليل سياسی و ستراتيژيک، .  افغانستان ھم به سوی شکست روان استو در. است

 به مقدار وسيعی استفاده میدر آن يکی از داليل  مھم اين است که  افغانستان يکی از محالتی است که اسلحۀ امريکا 

اگر جنگ در . يه می آورد و کار خلق  می نمايدشود و توليد اسلحه برای کارخانه جات اسلحه سازی اين کشور سرما

برای امريکا توليد اسلحه منفعت می آورد و بايد امريکا در جنگ و . افغانستان نباشد، در جای ديگر خلق خواھد شد

  . جدال دايمی باشد

  .  سگ ديوانه ھر چقدر ھم که ديوانه باشد، در افغانستان ديوانه تر خواھد شد

 

   

 

 


