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  قھر ترمپ بر جنرال نيکلسن
  

   
 

لسن قومندان قوای  جنرال نيکبربرد،   ذھنی به سر میاغتشاشرئيس جمھور امريکا که سخت در حالت " دونالد ترمپ"

ترمپ نمی . متجاوز امريکا درافغانستان قھر شده است که چرا نمی تواند افغانستان را فتح کند وطالبان را شکست بدھد

که امريکا  و ناتو نتواستند با بيش از يک ضد ھزار قوای اشغالگر خود افغانستان را صد در صد در حيطۀ  فھمد، زمانی

 است که با قوای ھشت ھزار نفری خود به سرتاسر کشور غلبه نمايند وطالبان سياه تصرف خود آورند، چطور ممکن

اين روش نادرست نظامی و سياسی امريکا بوده است که طالبان شکست خورده را دوباره . انديش را شکست بدھند

 . احياء نموده و  آنھا را به يک نيروی قوی تر مبدل ساخته است

ترمپ رئيس جمھور امپرياليسم امريکا در صدد است که  جنرال نيکلسن قومندان قوای گزارش ھا حاکيست که دونالد 

به تاريخ " ترمپ. "تجاوزکار امريکا را از وظيفه برطرف نموده و عوضش يک خونخوار و قاتل ديگر را بفرستد

  و مردم سرزمين افغانستان و جھان وارد نيست که بفھمد که ھر نيروی تجاوزگر سرانجام به شکست مواجه گرديده

 سال ۴٠حد اقل شعور انسانی دارد که تاريخ " ترمپ"آيا .  تابع اشغالگران نخواھند بودهھای اشغال شده برای ھميش

  . اخير افغانستان را از نظر گذشتانده و بداند که اين سرزمين تسخير ناپذير است

 قوای اشغالگران بجنگند، ولو که ھر چقدر تاريک در ھر زمانی، نيرو ھائی در افغانستان ظھور می کنند که عليه سلطۀ

 اول تجاوز و به ۀبه درج. داده است" ملی"ً ظاھرا ۀاين امريکا بوده است که به طالبان وجھ. انديش و عقب گرا ھم باشند

  دوم روش ھای تبعيضی  امريکا در استعمال يک قوم عليه يک قوم ديگر و ساير تحريکات ناسالم باعث شده استۀدرج

  .که طالبان دوباره در حيات سياسی افغانستان ظاھر شوند و ابتکار را از ديگران بربايند
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شايد ھم . دت که طالبان را به کلی مضمحل ساز تا حال ده ھا جنرال نيکلسن آمده و رفته اند، اما امريکا موفق نشده اس

  . استفاده خواھند کردين قوای متحجر در آينده  انابودی طالبان ھدف امريکا نباشد، زيرا از

که امريکا در ويتنام شکست خورد و شوروی در افغانستان، اين بار نوبت دوم امريکاست که در افغانستان  ھمانطوری

  . به شکست مواجه گردد

  

 

 


