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 ما! یخطاء و تراژید یسیاست ها
 

اندیشد  که در نتیجهء  خروج کامل از افغانستان امریکا    یم  یبه دو دلیل به صورت مطلق خطاء و غیر انسان  ترامپ
 میداند. ری را در برابر دشمنانش آسیب پذ

 ی متحدین و افغانستان سخن و فکر  یو تراژید  یری: مرکز بحثش امریکا امریکا و امریکا است واز آسیب پذاول
 ندارد. 

مانند   لیس ګ هزار سرباز استعمار وقت ان  ۱۷د  مانن  ونهګاز سربازان امریکا چ  ی: تصور ندارد که تعداد کم بقادوم
 همراهان داکتر برایدن تار و مار میشدند!

سقوط مفتضح اش در افغان در    انهءګاز عوامل عمدهء چار  یمیزند که یک   ولګتا حال نه فهمیده و یا خود را    آمریکا
و اقتصاد بازار آزاد مبتذل و بدون در نظر داشت سطح انکشاف افغانستان ، حکام    یسیاست تجاوز، دیموکراس  یپهلو

بود و است. آمریکا عوض تغیر سیاست اش در قبال  تانو مکار استابلشمنت پاکس  ینقش دو رو    ،یکفایت فراشت یب
فغانان در قریه و  پاکستان به قتل و کشتار ا  یعنیپاکستان، و عوض خشکاندن منبع شر    ېعنیمنابع ترور و دهشت  

 جیب پر کردند و به متاع دنیا رسیدند!  ردنهګکفایت افغان و دزدان سر  یقصبات افغانستان پرداخت و حکام ب
مانند حربه    رګ خواهان )ترامپتها( و دیموکراتان در امریکا علیه یک دی  یحال در انتقادات متقابل افراد جمهور  آنچه

خلیلزاد که به برف کوچ توافق صلح دوحه    یاند. تیم آقا  یتراژید  یمساو  استعمال میشود، در واقعیت هردو مسؤول
شده بود. مذاکرات صلح    ماشتهګحزب منتخب و    دوهر   یها  یمتوسل شد از طرف پارلمان  ۲۰۰۰  یفبرور  ۲۹در  

قربان و  افغانستان  از  امریکا  سرباز  کشیدن  به  نتیجه  در  طالب/پاکستان  به  به صورت    یامریکا  افغان  ملت  منافع 
االصل   یافغان  ییناجوانمردانه انجامید.  ملت  افغان چنین توقع عمل کرد ناجوانمردانه و خالف توافقات از یک امریکا

 نداشت!
امریکا در   یو مداخالت خطا  یغلط کدر  یبخش، سیاست ها  یها، مبارزات آزاد  ی ایران، روسها، چینای  پاکستان،

 موجود مواجه ساختند! یمردم افغانستان را به این تراژید  ذشتهګال افغانستان در بیست س
به افتضاح میبرد و    رګ از آن را روز تا روز دی  یملت افغان و خطرات ناش  یدرک عمق این منطق تراژید  عدم

 تر میشوند! یخطرات جد
مقاومت سوم!؟ ، تأکیدات و مطالبات از حرکت طالب خطا اند    یحل موجود حل مشکل، به شمول زمزمه ها  یها  راه

  ی جنراالن پاکستان پر شده و جهان به خطرات جد  یمیرود. درنتیجه جیب ها   رګ و مشکل ما از بحران به بحران دی
 مواجه میشود.

شان    یعملسخن حکم میکند که در نهایت امر دامن این آتش ریش و بروت جنراالن پاکستان و سایر متحدین    منطق
 تنها مردم افغانستان نه خواهند ماند! یرا در منطقه نیز خواهد سوخت و قربان

دیروز با هم متحد کار کنیم   ګیما افغانهاست تا حقایق و منطق سخن را عام ساخته و بدون در نظر داشت  وابست  بر
خطاء را  ی. قبله ها و معبود هایتیمان و کفن کشتن دیروز و افکار شان خالصه نه کنیم ردګو مبارزه را صرف در 

 .نیمرسالت ک یهللا ادا ی تا دیر تر نه شده  هلل ف  فته،ګنه 
 و مشکل ما راه حل دارد و ما نباید نا أمید شد! معضل
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