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 !درافغانستان برشهر ده پیروزی دیگر یکبار
 
 

  پرسید   باید   کردیم!   ختم   را  افغانستان   اشغال   و  دادیم  شکست   افغانستان  در  را  کشور   چهل   ما   میگویند 
  مملکت   یک  تصویر   افغان  عسکر  هزار  250  مقابل  در  خارجی  عسکر  2500  موجودیت   آیا  که

  حتی   بود   نشده  کشته  افغانستان  در  واروپایی  امریکایی  یک   حتی  گذشته  سال  پنج   در است؟  اشغالی
  و   پولیس   اردو،  با   جنگ  تمام   بودند.   نکرده  جنگ  وامثالهم   انگلیسها   امریکاییها،  با   طالبان  هم   یکبار 
  باالی   طالبان  چندبار   گذشته   سال   پنج   در   که   پرسید   باید   خارجی.   با   نه   بود   افغانستان   عادی  بیچاره   مردم

 بودند؟  ردهک  حمله  بودند  خارجیان  پایگاهای   مزارکه و  شیندند  قندهار، بگرام،  هوایی میدانهای 
  مانند   است   جهان   در   آنها  امپریالیستی  نظامی -سیاسی   استراتیژی  شکست   درافغانستان   امریکا  شکست 
 .ویتنام در عراق، در  سوریه، در شکست 

 

  تفکر   موقتی  غلبه  است.   افغانستان  در  شهر   های  ارزش   باالی   ده   ارزشهای  پیروزی  طالبان   پیروزی 
  سال  در  مجاهدین   پیروزی  ،1929  سال  در  سقاو  هبچ  پیروزی  مانند   است.  شهری  تفکر  بر  دهاتی

 !2021 سال  در طالبان   پیروزی حاال  و  1992
 

  متعاقبا   و  مجاهدین  اول  گذشته  دوسال  و   چهل  در  دارد.  وجود   ده  هزار  چهل   از  بیش  افغانستان  در
  اشتند د   باز  وتربیه   تعلیم   امکانات   تمام   از  تفنگ   زور   به   را   افغانستان  دهات   پاکستانیها  کمک  به  طالبان

  رادر  نفر   ملیون24  حدود   در  یا   کشور   نفوس  فیصد   شصت   کرده  خالی   ها   خوانده   درس  از   را  دهات   و
  جانبه   همه   کمک   به   جهل   سیاه   لشکر  با   که  داد   فرصت   آنها   به   حالت   این   قراردادند.  وجهالت   تاریکی

 .برسند  ها  شهر های دروازه  عقب  به   پاکستان اردوی  و  استخبارات 
 

  دهل   پیهم  کوبیدن  با  کاذب،  قدرت   از  سرمست   فاسد،  طلب   فرصت   سیاسیون  هم  درشهرها  متاسفانه
  بحران   خواهی،  فدرال  خواهی،   خراسان  طلبی،  جدایی  قومیگری،  ستیزی،  افغان   ستیزی،   پشتون 

  های   پروسه   با   مکرر  ومخالفت   ستیزی   ملی  ستیزی،   ملت   ستیزی،   تاریخ   ستیزی،   دری   انگیزی، 
  سلسله   امریکاییان،  تایید   با  دولت   در  50/50  سهم   اجباری  کسب   با   و   انتخابات   نتایج  و  دموکراسی

 .بودند   مشغول دولت  تضعیف به   روزه همه  زده  برهم  را نظامی   و  اداری راپوردهی  مراتب 
 

  جدید   دولت   ووعده  طالبان  با  صلح   معاهده   عقد   با  نیز   امریکاییان  داخلی،  نامطلوب   شرایط   چنین   در
 .کردند  جمع افغانستان  دولت  پای   زیر  از را  گلم آنها، به اسالمی

 

 افتاد؟  طالبان بدست  چرادولت  که کرد  تعجب   میتوان حالتی  یک  چنین   در آیا
 

 خالدی  ا ن
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