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  ٢٠٠٧مارچ         نثار احمد صمد داکتر 
  

 
    امريکاگاشتباهات  بزر

  
  »قتل ، قتل بار می اورد  تا اخير تاريخ و همواره بنام  انصاف يا عدالت « 

  
فغانستان همان کشور بی در ا.  افغانستاِن بيچاره هميشه قربانی موقعيت حساس جغرافيايی خود بوده است 

 آنرا هند نبايدويد القاعده نبايد آنرا بر عليه ما استعمال کند ، پاکستان مدعی است که گاست که امريکا ميی روديوا
ما استعمال کند ،ايران فرياد می کشد که امريکا نبايد آنرا بر عليه ما بکار برد ، هند صدا ميکند که پاکستان  بر عليه

افغانستان بيچاره ولی سوال اينجاست که .  ا دارند چين و روسيه نيز همين بيم ربايد آنرا بر عليه ما استعمال نکند ، 
است که ابر قدرت از مسافه ده هزار کيلومتر دور ونيز همسايه ها از آن بيم دارند ؟ بهتر است » باليی « چه نوع 

امريکا در افغانستان اشتباهات زيادی نموده که در اثر آن .   امريکا را بررسی نماييم گتا نخست اشتباهات بزر
تن در پنج مراحل عمده گاين اشتباهات واشن. غانستان ، منطقه و خودرا دچار مصيبت های زيادی کرده است اف

  :مجزا ميشوند که عبارتند از 
   

   اشتباهات عمده در زمان نظام شاهی ،-اول 
  صلی زمان اشغال شوروي ،ا اشتباهات -دوم 
   بتعقيب خروج شورويها ، گ اشتباهات بزر-سوم 

  شتباهات مهم زمان حاکميت طالبان ، ا-چهارم 
   مرحله اشغال امريکا ،گ اشتباهات بزر-پنجم 

  :اين همه اشتباهات بطور حلقه های زنجير با هم متصل بوده و اينک به بررسی يک يک آن می پردازيم 
  

  :لطنتی در زمان نظام س  اشتباهات عمده --اول  
ستراتيژی و چهارچوب . رديد گو کشور جديدی بنام پاکستان متولد  از نيم قاره هند خارج شدند ١٩۴٧برتانويها در 

داعيه پشتونستان از برتانوی ها . رديد گتوازن قوا دستخوش تغيير عظيم و عميق . رديد گسياسی منطقه تجديد 
ی  وکشور بر ميدان با دست های خالاين شرايط يک خالی سياسی را به افغانستان ببار اورد . نصيب پاکستان شد 

ربندی گدر سه طرف آن قدرتهای حريف و ناخوش آيندی چون اتحاد شوروی ، ايران و پاکستان سن. تنها ماند 
يرد ، فلهذا با شرايط مساعد خواستهای مهمی را گبراکابل سعی ورزيد تا امريکا جای برتانيه مرخص شده . شدند

 صدراعظم شاه محمود خان ماءيوسانه هينکی نشان می داد تا اگتن مسلسل بی عالقه گولی واشن.  پيش کردند 
وشت خوک بر مسلمانان گخوردن « : فت گانداخت و با عصبانيت محض چنين خويشتن را به دامن اتحاد شوروی 

تن در استدراک گبا تاءسف که واشن.  » رهايی می يابند ، آنرا خورده می توانند گر از مرگحرام است ولی ا
نستان عاجز ماند و آنرا به پنجه های نفوذ شوروی حواله نمود که اين يک اشتباه اهميت ستراتيژيک و سياسی افغا

  .  آنها بود گبزر
داود خان . اب منفی می داد وبعدًا در زمان صدارت داود خان راجع به فروش اسلحه و کمکهای نظامی کماکان ج

ا بود که افغانستان را مجانی به شوروی ر امريکگ ديگبلی ، اين يک اشتباه بزر. نيز مجبورًا به شوروی پناه برد 
  .زافی دوباره آنرا خريد گسپرد ولی بعد ها با پرداخت قيمت 

  
   :  اشتباهات اصلی زمان اشغال شوروی --دوم  
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فت که ما چنين شرايطی را اماده می ساختيم تا گ ١٩٩٧نيو برژنسکی مشاور امنيت ملی اداره جيمی کارتر در گزب
تن بود گر واشنگ يک اشتباه ديبلی ، اين. چنانچه سرانجام چنين نيز شد ان حمله نظامی کنند شوروی ها بر افغانست

عالوتأ کشتن قريب دو مليون افغان و . اسير دام خرس نمود ) صرف بخاطر منافع خودش ( که افغانستان را 
 گو ده سال متواتر اين جنر امريکا بود که در حق افغانستان نمود گويرانی کشور توسط شوروی ها يک اشتباه دي

  . هداشت گ نیخانمانسوز را شديدأ جار
را با اسلحه و پول خود توسط عمل مستقيم      » مقاومت ملی « ر امريکا طی اين دهه اين بود که گتقصير جدی دي

انداخت وآنرا در انحصار هفت تنظيم ساخته شدًه خارج محدود » مذهبی « آی اس آی در يک چهارچوب صرفأ 
رديد که امريکا امروز گازينرو چنان يک موج طوفانزای اسالم سياسی ايجاد ،متموج و خارج از کنترول . ود نم

را را گر امريکا اين بود که جوانان اسالمگعالوتًا ، اشتباه خطرناک دي.  آنرا با همًه طاقت خود مهار کرده نميتواند 
بر عليه تجاوز شوروی در » جهاد « ودند تا غرض روه از جهان عرب بطور غير مستقيم ترغيب می نمگروه گ

به اثر ستراتيژی ناقص امريکا .  رهبران امروزی القاعده همه ميوًه همان تخم است . افغانستان عازم آنجا شوند 
ونه قيمت همان اشتباه گشته اند ، و بدينگامروزی مبدل » ! تروريستان « ديروزی به » مبارزين آزادی « همه 

  .ک می پردازند خود را اين
  

  : بتعقيب خروج شورويها گبزر  اشتباهات --سوم 
فلهذا ، از . ر کدام منافعی در آنجا نمی ديدند گ بر آورده شد و دي١٩٨٩هدف امريکا پس از خروج شوروی ها در 

ا ساخت افغانستان رخت بربستند و آنرا به فراموشی سپرد ، در حاليکه اسامه بن الدن سر رسيد و النه ای در آنج
تونی بلير صدراعظم سابق بريتانيا چندين بار .  ستراتيژيک امريکا محسوب شده است گکه اين يک اشتباه بزر

» . ما اين بار همان اشتباهيکه افغانستان را زود به فراموشی سپريم ، تکرار نخواهيم کرد « اذعان داشته که 
ذشته کاندو ليزارايس وزير امور خارجه امريکا گتوبر در اک. مقامات ارشد امريکا نيز چنين اعتراف کرده است 

رايی را گما در اثر بی ربط شدن خود قيمت انرا پرداختيم ، ما قيمت رشد و افزايش بنياد « رسمًا تاييد نمود که 
  ».درنتيجه ، افغانستان و پاکستان هردو النًه تروريزم شدند ....پرداختيم
که عازم کشورهای شان شده بودند، » عرب های افغان«  امريکا همان  اتحادشوروی ستراتيژی غلطگبعد از مر

حضور بی لزوم عساکر امريکايی در عربستان سعودی ، اين جوانان عرب را به . دوباره تحريک و مشتعل ساختند
لًه  اعالم جهاد کنند واين عمل امريکا در چنين يک مرحتنگرهبری اسامه بن الدن مجبور ساختند که بر عليه واشن

  .ذاشتند گونه پايه واساس فاجعه امروزی را گحساس اشتباه سوم آنها بود که بدين
  

  : مهم زمان حاکميت طالبان ات اشتباه--چهارم 
 اتحاد شوروی يک پالن ستراتيژيکی ای داشت که بموجب آن ميخواست به ذخاير نفت گدر واقع امريکا بعد از مر

اهميت اين پالن برژنسکی مشاور سابق ادارًه امنيت ملی امريکا . ی يابد از آسيای ميانه و حوزه کسپين دسترسگو 
وی دراين کتاب اهميت منطقًه يوراشيا   . بخوبی واضح ساخته است  » گشطرنج بزر« را در کتاب مشهور خود 

    )Eurasia (    مرکز قدرت جهان است که در شرق از جرمنی و« را طوری بررسی نموده که آن عبارت از 
تسلط بر اين » .پوليند تا روسيه و چين در اقيانوس آرام امتداد دارد که شرق ميانه و نيم قارًه هند نيز شامل آنست

معذالک، امريکا . حدود وسطی آن واقع است، ميتواند امريکا را بر منابع متذکره حاکم سازدناحيه که افغانستان در 
روههای متفرق و متخالف را خلع گلمرو افغانستان تسلط يافته و در ابتدا خوش و راضی بود تا طالبان بر تمام ق

تن با حکومت طالبان کدام مشکل سياسی نداشت گواشن. سالح نموده و کشور را تحت يک ادارًه مرکزی در آورند 
زلمی . بودند» روايتی«را تعقيب ننموده بلکه پيرو اسالم » اسالم سياسی« راها گچون طالبان برخالف بنياد 

: ن پوست اعتراف نمود که تگ طی مقاله ای در واشن١٩٩۶يلزاد خود شاهد اين ادعا است که بتاريخ هفت اکتوبر خل
سعوديها رايی اسالمی ضد امريکايی را تعقيب ننموده ، بلکه به نمونًه گطالبان برخالف ايران طريقًه بنياد « 

لهذا،  » .  و اسالم خالص را بميان اورده است روه يک تعبير ترکيب ارزشهای عنعنوی پشتونگاين . شباهت دارد
ازرا  در گيپ الين نفت و اخود کارهای مقدماتی و سروی امتداد پ» يونوکال « ز طريق شرکت ا  امريکاييها
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 مسعود اسامه بن الدن را جًز سياست افغانستان - رژيم ربانی-الف :  رفتند، ليکن وقتيکه گافغانستان رويدست 
افغانی از سودان به افغانستان اورد و بعد از شکست خود به دامن طالبان رها ا با پاسپورت يعنی اور( ساخت 
» بريداس«  طالبان بعوض يونوکال با کمپنی - دو سفارت امريکا در افريقا با بمب منفجر شدند، ج-، ب) نمود

با امريکا و ) و تعليم زنان بخصوص در ارتباط به حقوق بشر (  برنامه های طالبان -دمذاکرات را آغاز کردند، 
 طالبان از سپردن بن الدن به امريکا خودداری می ورزيد ، پس امريکا نيز بر -غرب در تصادم واقع شدند ، و

ی استقرار يک دولت    گونگ با روسيه، هند و پاکستان راجع به چ٢٠٠٠طالبان تعذ يرات وضع کردند و در سال  
ری نيز گاهداف عمدًه ديتن در منطقه گاس قايم نمود ودر پهلوی آن واشنبعوض طالبان در کابل تم» مناسب « 

  : داشتند از قبيل 
    خارج شدن مشی و اعمال طالبان از حد تحمل ،-الف 
    يافتن يا کشتن بن الدن ،-ب 
    به حاشيه کشيدن کشورهای همجوار ،-ج 
    درک اهميت ستراتيژيک منطقه ،-د 

اين صاعقه . تامبر بوقوع پيوستهان حمله يازدهم سپگيان بود که نات مخفی در جراين سلسله تماس ها و مذاکرا
همه ای تن در صدد انتقامجويی محض بود تا اينکه گواشن. هم ساختون و آيندًه ملت افغان را مبگرگ دسير تاريخ را

 روز بعد ٢۶ه ساخته و فقط وسايل و منابع خودرا بدون تدبير ، تعمق ، ومطالعه همه جانبه بر عليه افغانستان متوج
د که پس از شش ونيم سال هنوز درگر امريکا تلقی ميگاين اشتباه دي. حملًه عظيم نظامی را بر افغانستان روا داشتند

امريکا با اين ارتکاب خود افغانستان را اشغال نمود ، رژيم .  در حال پرداخت غرامت آنست ولی به جايی نميرسد 
امريکا . صادر نمود که مطلقأ بی کفايت ، فاسد و ناکام ثابت شد  تخليق و به افغانستان دلخواه خود را در خارج 

  .امروز اين اشتباه شانرا علی الرغم مصارف بليونها دالر و متحمل شدن صدها تلفات جانی ترميم کرده نميتواند 
   

  : دوران اشغال افغانستان توسط امريکا گ  اشتباهات بزر--پنجم 
اشتباهات . ردانيدگمًوفق ومل الوقوع امريکا را بر افغانستان بجلو اورده تستی يازده سپتامبر حمله مححادثه تروري

  :عمده و محسوس امريکا در اين مرحله بقرار ذيل اند 
  
امريکا . رفتگ  بهتر بود امريکا طالبان و القاعده را از هم جدا می کردند و از طالبان بنفع خود کار مي- ١

اسالم «  مصرف کم ولی کفايت سياسی طالبان را د شمنان خود نميساختند ، بدليلی که اوًال آنها پيرو ميتوانست با
و قابل قبول به ناه گبي،  اورده شدند، عناصر پاک ار اينکه اکثريت آنعده ييکه بعوض آنهگنبودند و دي» سياسی 

  .ساالران ظالم بودندگران، شکست خورده های طالبان، ناقضين حقوق بشر و جنگاکثريت مردم نبوده بلکه عمال دي
  
   درحال(  در روم اعالم داشت که ميخواهند يک دولت جالی وطن٢٠٠١  طرفداران شاه در آواخر ماه سپتامبر - ٢

 را با نصب ک فرصت طاليیي تن بعوض تشويق آن مستقيمًا حمله نمود و چنين گولی واشن. بميان آورند) تبعيد 
  . ساختًه خودش نابود ساخت رژيم

   
تن به تعقيب حملًه خود بر افغانستان ستراتيژی معينی برای خود و افغانستان نداشت بلکه صرفأ در فکر گ  واشن- ٣

ونه در موجی از دشواريها گتعويض رژيم بود تا اينکه همه چيز ناقص و نامکمل بر جای ماند و خويشتن را بدين
  .فروبرد 

  
 هوايی از خودش بود، ولی در زمين از اءتالف شمال استفاده نمود که آنها همه چيز   در وقت حمله اش نيروی- ۴

آنها هر پتو دار، ريش دار و دستاردار را توسط امريکاييها مورد .  و خوب بزنس نمودندبد وبدتر کردندرا برايش 
بلی،  . اليکه به رهبران القاعده راه می دادند تا فرار نمايند ضربه قرار می دادند ويا اينکه به آنها می فروختند در ح

  .ساالرها و غلطی امريکاييها بود که امروز مجبورأ قيمت آنرا می پردازند گاين چاالکی جن
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فکر ميکرد که قدرتهای تن با نصب کردن رژيم دلخواه خود و نيز با حضور نظامی دراز مدت شان گ  واشن- ۵

 شطرنج افغانستان کنار خواهند زد و بدينوسيله اجندای جيوپولتيک منطقه را که بخش عمدًه منطقه را بر تختًه
  . امريکا بود گولی اين يک اشتباه بزر.  تن بوده، سير مطلوبی خواهنداد گستراتيژی جهانی واشن

  
دوباره س از ده سال تالف شمال اميدوار بود که پائ. انه ميدادگنل جداگتن قبل از حمله به هر طرف سيگ  واشن- ۶

روسيه ، هند  و ايران اطمينان دريافت ميکردند که منافع آنها تأمين خواهند بود و اقليت ها به  . حکومت خواهند کرد
 پشتون ريس جمهور خواهد  کهپشتون ها تشويق می شدند. مراد خود رسيده و عزايم قوم اکثريت خنثی خواهند شد 

تالف شمال ائکه قدرت به پاکستان اطمينان داده ميشد .  السابق از آنها خواهد بودبود يعنی اينکه رهبر دولت کمافی
ولی اين همه .  محدود خواهد شد و آنها داخل کابل نخواهند شد و نيز معضلًه هر دو کشور را برطرف خواهند کرد 

  .چنانچه همه چيز بعدتر به اثبات رسيدند . رمی و اطمينان مًوقتی وسطحی بودندگدل
  
ريکا بر افغانستان انعقاد يافت که ن در تحت بمباردمان هوايی و حمالت راکتی امٌب ملی و ناسالم   جلسه غير - ٧

تالف شمال و عده ای از ائاين جلسه در غياب ملت از جانب .  آن از امريکا و پروژه اش از سازمان ملل بودنقشًه
  :شست غير ديموکراتيک بود چون اين يک ن.  طرفداران شاه در عقب درهای بسته منعقد شد 

ان نماينده های واقعی ملت رنجيدًه افغان نبوده بلکه همه را خارجيها دعوت داده بودند ،  گ اکثرت اشتراک کنند-الف 
   فيصله های آن ناقص ، نا سالم و فريبنده بودند ، -ب 
   مصوبات مثبت آن بيشتر عملی نبوده بلکه در روی کاغذ ماندند ،-ج 
  ن طرفداران شاه يک نفاق دايمی را بميان اورد ، بي-د 
   ترجيح داده شد ،گ در عوض ملت افغان به منافع کشورهای همجوار و قدرتهای بزر-و 

  
چون ( ان فشار اورد تا حامد کرزی را بحيث رهبر قبول نمايد گ  امريکا در کنفرانس ُبن بر اشتراک کنند -  ٨

در ميان طرفداران شاه ، ( دارا ن شاه و أتالف شمال مجبورأ اورا قبول کرد طرف) . را طالبان کشته بود عبدالحق 
  رای از صحنه کنار زده شد در حاليکه حامد کرزی که فقط دو رای داشت، نصب ١٢عبدالستار سيرت با داشتن  

رين آری، از همين جا ديموکراسی معيوب و بدون دست وپای صادر شد که اين بمثابًه يکی از عظيم ت) شد 
  .اشتباهات امريکا محسوب شده که امروز با همًه قدرت خود پس از شش ونيم سال نيز آنرا ترميم کرده نميتوانند 

  
خصوصأ در . رژيم جديد بنام پشتون بود ولی پشتون ها بيشتر از همه دچار مصيبت و فالکت شدند » رهبر  « - ٩

ضبط شدند ، کشته شدند و عدًه کثير آنها آواره ساخته شدند شمال بتعداد هزارها پشتون شکنجه شدند ، دارايی هايش 
را بيش از پيش اين اعمال رژيم . زيدند که امروز مبدل به يک ولسوالی شد گتا که در دشت ژری کندهار سکنا 

  .تجريد و امريکا را بدون اعتماد ثابت ساخت 
  

می نويسد که قصر سفيد از » مه دشمنان بر عليه ه « در کتاب خود» کالرک «  مشاور امنيتی قصر سفيد - ١٠
بوش حتی بی کفايتی خودرا بتاريخ يازدهم اکتوبر يعنی چهار روز . طالبان مسلسل اسامه بن الدن را تقاضا ميکرد

ونه عمليات هوايی و بمباردمان را گبعد از حمله بر افغانستان ثابت ساخت و بن الدن را از طالبان طلبيد تا بد ين
همين علت بود که کندهار . اد، ولی طالبان اين تقاضای آنها را رد نمود و به مقاومت ادامه می دادويا توقف ميدگ

  .سامبر سقوط کرد در حاليکه ميبايست در ظرف يک يا دو هفته اشغال ميشد دبااالخر در ماه 
  

ات زمينی را بعوض أتالف ران نظامی به اين باور اند که بهتر بود تا حين حمله بر افغانستان ، عمليگ تحليل - ١١
شمال به قوای ملل متحد يا کشور های بيغرض اسالمی می سپردند تا بدنوسيله از اشوب ونيز از حساسيت افغانی و 

  .يری بعمل می امد گغير افغانی جلو
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به . اد طرق بهتر اين بود تا کابل را بدون تأخير بيطرف ميکرد وآنرا در تحت يک ادارًه بين المللی قرار ميد- ١٢
چنين کار بعدأ برای هر . يری ميشدگهر وسيله ايکه ممکن بود ميبايست از داخل شدن ًاتالف شمال به کابل جلو

  . واليت و شهر منحيث نمونه در می امد 
  

 امريکا اين بود که در زمان حملًه خود جذبه دينی، سنن و غرور ملی، سابقه تاريخی، عقايد و گ اشتباه بزر- ١٣
ی افغانها را نه تنها درک ننموده بود بلکه در مقابل آن بی اعتنايی محض نشان می گنی ، و تعامل فرهنذهنيت افغا

مقامات امريکايی از « ويد که گبارنيت روبين، افغانستان شناس مشهور امريکايی مي.  داد و هنوز هم ادامه ميدهند 
بلی، همين بی » .ناسايی دقيق طالبان ناکام بودند پرتاب اولين بمب خود بر افغانستان کامًال در مطالعه و شوقت 

 .   ، و دوام خواهد کرد  سرباز را به امريکا ببار اورده۴٨۵ت پروايی و تکبر بود که ضياع يکصد بليون دالر و تلفا
  

 بلکه تمام توجه خود منابع استخباراتی و نظامی بتعقيب حمله ، زرع و تجارت وکوکنار را قطعأ اهميت نداد - ١۴
. ساالران بودند و بسگرا به القاعده و طالبان معطوف داشته بود و رفقأ همراز آنها فقط و فقط أتالف شمال و جن

  .رداب مشکالت مستغرق ساختند گنها را در کايی ها را خوب استعمال نمودند و آآنها نيز امري
  

 را با حملًه صرفأ هوايی که دقت کامل نداشت آنها القاعده.  تاکتيک حملًه نظامی امريکا بر افغانستان غلط بود - ١۵
متفرق و پراکنده ساختند، از تمرکز خارج و سرانجام در منطقه حتی شرق ميانه منتشر کردند که امروز نميتوان 

  .د در آورند و و تصرف خگآنرا به چن
  

ش برد و آنرا نيز مورد بر عراق يور)  ماه بعد ١٧يعنی صرف ( تن بعد از اشغال افغانستان عجوالنه گ واشن- ١۶
اين سرعت عمل بخاطری بود که آنها خويشتن را در افغانستان قبل از وقت مًوفق ميدانست . اشغال خود قرار داد

  .حاالنکه در واقعيت چنين نبود 
  

 امريکا پس از تغيير دادن رژيم در کابل به اعمار مجدد اهميتی قايل نشد و در زمينه از بيوروکراسی و - ١٧
افغانستان در « جيم دوبينز نماينده امريکا در کنفرانس ُبن بعدأ اذعان داشت که . ين مصرف استفاده ميکرد کمتر

ما خواسته « صندق وجهی بين المللی نيز اعتراف نموده که » . ترين کشور بی منابع است گتاريخ بازسازی بزر
را امروز عمًال » ارزانی« و » کم مصرفی« ين بلی، نتيجًه چن» .ايم افغانستان را با قيمت ارزان اباد سازيم 

  .زاف برايش تمام ميشود گمشاهده ميکنيم که ُپر مصرف و خيلی 
  

 وقتيکه سربازان امريکا و يا ناتو بغرض بازداشت و توقيف طالبان بر کدام قريه حمله ور ميشدند، مردم - ١٨
 چنين عمل مردمان عادی را مخالف آنها . يان داردناه را بقتل ميرسانيد که اين اشتباه امروز نيز کماکان جرگبي

 امريکا اين بود که دشمن گاشتباه بزر« ذشتًه خود واضح ساخته که گزارش سال گشورای سنليس در . ساخته اند
  ». رفتند و اين همانا اشتباه نظامی کالسيک بوده است گخودرا بخوبی درک ننموده ومردم ملکی را به تلفات 

  
ی و معيارهای اخالقی افغانها گرفتن عقايد دينی، ارزشهای فرهنگمنطقه حين تالشی خانه ها ناديده  در کدام - ١٩

  .آنها مقاومت را ببار اورده و باعث مشکالت عظيمی شده است بر عليه 
  

يکی از . رفته است گ مسايل اقتصادی افغانها نزد امريکايی ها اهميت خاصی نداشته و اعمار مجدد را جدی ن- ٢٠
در ابتدا نزد آنها . علل اين کار نداشتن يک ستراتيژی دقيق از سوی امريکا قبل و بعد از حمله بر افغانستان است

 با تروريزم امده بودند ، چيزيکه جبهه و کشور خاص ندارد يعنی گمشکالت اقتصادی مطرح نبود بلکه برای جن
  .ند گبا سايه ها می جن

  
يز داخل نمود ، آنها اعالم داشت که در عمليات بر عليه تروريزم سهم نخواهند  وقتيکه امريکا پای ناتو را ن- ٢١
ولی بعدأ ديده شد که آنها يک عمليات را به . رفت بلکه در راستای اعمار مجد د افغانستان فعاليت خواهند کردگ

لفات می رسانند و ت. امی خسته و بيزار هستندآغاز می کنند و مسلسل در عمليات نظری را گانجام رسانيده، دي
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اين اشتباهات مشترک امريکا ،   بلی .ونه بهانه های خروج را بسازندگ منتظر روزی اند که چ بس.تلفات می بينند
  .و ناتو ميباشند که امروز در حل سياسی بحران افغانستان که خود خلق نموده ، ناکام مانده اند 

  
تن گواشن. ستراتيژی مضر اثرات زيان آوری بدنبال دارند واقعأ که .  امريکا گاين بود اشتباهات عمده و بزر

. آنها عاليم را تداوی ميکنند نه علت .که خود مشتعل ساخته، خاموش کرده نميتواند  ر همان آتشی را گدي
مشی فعلی .  و سرنيزه امده نميتواند و تروريزم را نيز نميتوان با تروريزم از بين برد گديموکراسی به زور تفن

  :فته است که گشکسپير چه خوب . مبدل ساخته است » تروريزم عمده « را به » تروريزم پرچون « آنها 
     . »قتل ، قتل بار می اورد تا اخير تاريخ و همواره بنام انصاف يا  عدالت « 
  
  
  
  
   


