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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ١٨
 

 ناکامی ناتو در افغانستان
ود آوردن بھترين باوج.  سال تجاوز و وحشيگری، امريکا و ناتو ھر دو در تياتر افغانستان ناکام مانده اند١۵بعد ار 

مخالفان دولت مستعمراتی . تکنولوژی نظامی، امپرياليسم نتوانست کاری در تأمين امن و آرامش افغانستان انجام دھد

دھند و نيرو ھای دولت پوشالی کابل ھر روز با سرشکستگی مواجه   نقاط کشور به جوالن خود ادامه میۀکابل در ھم

ريکا و ناتو عمدی طرح ريزی شده تا روی ملحوظات منطقه ئی طالبان بتوانند معلوم نيست که ناکامی ام. می گردند

  . ًکه واقعا امريکا و ناتو به سرنوشت مصيب بار شوروی مواجه خواھند شد يا اين. دوباره در افغانستان تبارز نمايند

از . ه ناکامی مواجه شده اندگزارش ھای جھانی حاکيست که ناتو با تمام قوت نظامی و ماشين جنگی اش در افغانستان ب

روز اول تجاوز امريکا و متحدين ناتو، بيش از صد ھا ھزار تن افراد ملکی به ھالکت رسيدند، ھزاران خانه ويران 

.  منفی استًکامالاگر اين ھمه وحشيگری برای نابودی طالبان بود، نتيجه .  ھزار تن ديگر آورده شدندھاگرديد و صد

  .طالبان با تمام نيرو در سراسر افغانستان فعاليت می کنند و انسان می کشند

 در ذھن مردم ما خطور می کند که دليل عروج دوبارۀ طالبان چه است؟ اکثريت مردم به اين عقيده شده اند که یالؤ س

تواند بھترين وسيله برای  مچنان طالبان میبه طالبان ضرورت دارند و ھدر افغانستان، امريکا و ناتو برای باقی ماندن 

شود که اين تيوری آھسته آھسته به واقعيت غير قابل انکار مبدل  تصور می. به ھراس افگندن روسيه، ايران و چين باشد

نيرو ھای " فوق العادۀ"که با وجود الف  و گزاف شرم آور دولت مستعمراتی کابل در عملکرد  جالب اين. گردد می

 ناتوانی اردو در ۀاردوی دولتی ضربات مدھشی را متحمل شده اند که نشان دھند روياروئی با مخالفان، دولتی در

 . جلوگيری از حمالت مخالفان بوده است

  . د داشتنامريکا و ناتو ازين جبر  تاريخ توان فرار را ھم نخواھ. ھر متجاوز سرانجام به شکست مواجه خواھد شد

   

 

 

 
 


