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  ادرار پاشی امريکا و لبخند طالبان
  

 جھان بر ۀھم.  نکردنداينبار اين گروه  بر مردۀ خود ھم رحم .  بار ديگر ھويت ضد ملی طالبان  آشکار شد

ه با لبخند و بی تفاوتی از بيحرمتی عساکر امريکا نسبت به اجساد مردگان طالب لعنت گفتند به جزء خود  طالبان ک

  .شتندآن گذ

ين اخبرگزاری ھای جھان گزارش دادند که يک تعداد از عساکر امريکائی بر اجساد طالبان ادرار خود را پاشيده واز

از ھر سو بلند شد و " متمدن"صدای اعتراض به اين عمل زشت امريکائيان  .  مانی می کردندعمل خود ابراز شاد

که حتا وزير دفاع امريکا اين عمل  قابل توجه اين.  مورد نکوھش و تقبيح اکثريت کشور ھای جھان قرار گرفت

رد تحقيقاتی صورت خواھد ين مواخواند و به حامد کرزی وعده داد که در" اسفناک"عساکر امريکا را طور تصنعی 

شخص حامد کرزی ھم از روی به اصطالح احساس انسان دوستی انزجار عميق خود را به ارتباط عمل .  گرفت

مطبوعات جھان عرب اين رويۀ عساکر امريکائی را در مقابل مرده . ضد انسانی  عساکر امريکائی ابراز داشت

صدای اعتراض به يک نحوی از .   اصلی استعمار غرب دانستجر کننده معرفی کرد و آن را چھرۀزھای طالبان من

  .  ديک به موافقت با اين عمل عساکر امريکائی بودنزھر گوشۀ دنيا بلند شد، اما عکس العمل طالبان بسيار کمرنگ و 

ارتکاب روش ضد بشری و .  ناگفته نبايد گذاشت که اين عمل عساکر امريکائی خودسرانه نه، بلکه دستوری بود

ما اعمال ضد .  دھد ن يکی از مرکبات دوکتورين سياست خارجی امريکا را تشکيل میمخالفا در مقابل اانسانین

مو ھای جان آدم از خلق وحشت در گوانتانامو و . بشری امريکا را در ويتنام، عراق و افغانستان ديديم و می بينيم

معمرالقذافی چه کردند که بشريت از يادآوری آن اعمال ديديم که در حق صدام حسين و .  شود بگرام استاده می

 جانيان و انسان کشان کشور ھای مختلف  که زروی ھمين دليل است که امريکا ا.   به خود می لرزد،ننگين غرب

  .     برای امريکا کار می نمايند، حمايت می کند

کرد که طالبان   امريکا به يقين فکر می. طالبان از اين آزمون در حق خود ھم ناکام و سرافگنده بيرون شدند

اما .  در قطر خودداری خواھند نمود"  مذاکرات صلح"شديدترن احتجاجيۀ خود را صادر خواھند کرد و از ادامۀ 

اين عملکرد عساکر امريکائی کدام سکتگی در جريان مذاکرات صلح خلق "خالف تعجب آنھا،  طالبان اظھار داشتند 
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دھد که برای بازگشت به قدرت به ھر گونه بی آبروئی حاضرند و از ھيچ  ش طالبان نشان میاين رو."  نخواھد کرد

 مردم در داخل و خارج به اين عقيده بودند که طالبان ۀھم.  گونه ارتکاب عمل ضد ملی ھم خودداری نخواھند کرد

اما ديديم که طالبان بار ديگر سر .  دست به حمالت انتقامی زده  و تبليغات وسيعی ضد امريکائی به راه می اندارند

ناميد؟  ھر مرحله ای " مقاومت ملی"توان اين گروه را  آيا می.  عبوديت به پيشگاه امريکا فرود آوردند و تسليم شدند

خود و ) باشدکه ھر نوعی (طالبان ثابت ساختند که در مقابل اعطای رشوه .  از تاريخ يک آزمايش برای نسل ھاست

توان مقدرات کشور را در اختيار آنھا قرار داد و رھبری ملی را به آنھا  پس چطور می.  دوطن را می فروشن

  سپرد؟   

  .جواب به اين سؤاالت را صرف عقل سليم و وجدان سالم می تواند ارائه کند

 

 


