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 یکیدئطاطژیو ا یاسیشقکست س 2025اوت  51سقوط  اال  ل  دسقت لاانان در 

ها آن ا  کایاارانان سفارت آمر لااگردهای پر از .اسقت کایآمر یامپراتطر یلرا لزرگی

ا   – گطنیسا یهاصحن  ادآوری یزیانگتشگف شقک ل   لردند،میل  فرودگاه اال  را 

تصرف اشطر سرعت  .لطد 5791  یدر آور -شطد خطانده می نیم یشق شقرر هطامروز 

 . تطجقال  نیز شقققانتیزلینی راهنردی .لطد زیانگرتیلاانان ح یروهقاین دسقققتلق  

افغانسققتان  یهزار نفر 000ارتش  .افتی انیدر اال  پا یروزیلا پ یاهفت کی یحمل 

ها ل  ، هزاران نفر از آنواقعل  .اردند یخطددار یدناز جنگ یاریلسقق .شققد یمتلاشقق

نشانده شر  دوات دستودیقیل میللافاصقل  خطاسقتار تسل لاانانو  ندپیطسقتلاانان 

و ل  عمان  ختیاز اشطر گر ،کایآمر یهارسان  محنطبجمرطر سی، رئیاشرف غن .شقد

  لرافراشت یجمرطر استیر ارگلر فراز اسقلامی پرچم امارت  اانطن لار دیگر .پناه لرد

قرن  ، للک  سققطدانِسققتین گطنیسققا مطرد مشققال  نیترکی، نزدیاز جرات .اسققت هشققد

وارد خارلطم شدند و ژنرال گطردون را ل   یمرد یروهاین ا  است در هنگامی نطزدهم

 ایانتیلر یرا ل  عنطان شققکسققت امپراتطر یمرد یروزیپ سیمطر امیلیو .رسققاندند قت 

 ،را ل  قت  رساندند پادگان کی تمامی یسقطدان انیشقطرشقاگرچ   ،حاللا این  .سقتطد

 ریتسقققخ یلرا یتلاشققق یلاانان حت .لاانان افتاددسقققت  ی ل اندا یزیلا خطنر ل اا

 .ییکایآمر ااراناندادن نکرد، چ  لرسد ل  هدف قرار کایسفارت آمر

و  پذیرینیلشیپلا شققکسققت  «ترور  یجنگ عل»سققااگرد  نیتمسققیللدین ترتیب، 

 من لی .افتی انی، پادرگیر یهاگروه گریمتحده، ناتط و د ااقاتیقا یشقققدهینیلشیپ

 انشیدستاوردها تطاننمی حال نیلا اام، های لطاانی منتود سرسخت لاانان لطدهسال

 انریو یگریپس از د یکیاشطرهای عرلی را متحده  اااتیا  ا یادر دوره .را انکار ارد

شاید  .پدیدار نشد هرگز رویارویی انداشقغااگران لا ا  لتطاند  یگطن  مواومتچیه ،ارد

 ل  گل  و شکایت ییاروپا استمدارانیسق از همین رو، .لاشقد یع فشقکسقت نو   نیا

ها دند و آنلطمتحده در افغانستان  اااتیا پشقتینانوچرا چطنلیها آن .زننددسقت می

 .تانسانگلهم  از  شیلو  –اند شده ریتحو هم

از  2025متحده اعلام ارده لطد ا  در سقققپتامنر  اااتیا .نداشقققت یاچاره دنیلا

و  یآزاد :شا«خطاهان یآزاد»از اهداف  کی چیه تحوق لدونشطد افغانستان خارج می

ظامی نگرچ  ممکن است شکست  .لاانان یو نالطد ،زنان لرای حوطق لرالر ،یدمطاراس
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 قیعم یگستره مؤید ،زندیریمعصقنانی  یهانرالیا  ا ییهااما اشقک ،نخطرده لاشقد

 طنیدیگ و تایمز طرکیطینااگان در  کیفردر مث  -ها ااثر آن .اسققت این شققکسققت

 طانلت تا شدمی دیرتر انجام دیلا ینینشمعتودند ا  عوب ، فایننشقال تایمز راچمن در

 آغازشققده ل  دسققتتصققطیب ارد ی را روند صققلح صققرفاً دنیاما لا .دپس رانْ لاانان را 

 در  2020 ی یدر فطر  د لا نی  ل  تطافقمصققادف لط ا  لا پشققتینانی پنتاگطن ترامپ

 انستدمی کایآمر یتیامن دستگاه .و پااستان نیمتحده، لاانان، هند، چ اااتیحضطر ا

را لاانان تطانسققتند ماندند نمیجا میهرقدر هم آنا  حمل  شققکسققت خطرده اسققت: 

توطیت جنگجطیان لاانان  لاعث یدنلا یزدهتصطر ا  خروج شتاب نیا .شکست دهند

 .است یاوه شده

نتطانست چیزی لسازد لا گذشقت لیست سال متحده  اااتیاسقت ا  ا نیا تیواقع

 یکیرتا ش یهم نطرانی راسنز  یمن و  .اند تمدیدخطد را  تیمأمطرآن  ا تکی  لرا  ل

از  یکیدر  .درک انندعمق آن را تطانستند یمن و  نم و ساانان آن ده لطد اراحال  

هایی م نطع پادگان ی یترط خرج رداا اردهایلی، سققااان  مجران یاشققطرها نیرتریفو

ا  غذا و پطشاک  یدر حاا لطد، ییکایسرلازان و افسران آمرمح  اسقتورار ا   شقدمی

ید ننا .رسیدجا میل  آن تیو اط یعرلسقتان سقعطد وق ر  یهاگاهیل  لطر مرتب از پا

 ندشدمیجمع فورا  چراا د، شق داریاال  پد یدر حطم  یلزرگ یا  زاغ ارد  تعجب

 یتیامن یهاسیا  ل  سققرو یدسققتمزد ام .وجط انندرا جسققتزلاا   یهاسقق  تا 

 .دهمطلنان خطد لجنگن  یاند ا  عل شانقانع ستتطانید نمشیافغانسقتان پرداخت م

 از همان التدا لرفداران لاانان ساخت  شده لطد ی گذشقت ده لی دو ا   یارتشقدر 

 لرایو  رایگان آمطختندرا ل مدرن  ینظام زاتیاسقققتفقاده از تجرو  نقدنفطذ ارده لطد

 .اردند جاسطسیمواومت افغانستان 

دستاوردهایش هم لاید از  .لطد «لشردوستان  یمداخل » یشقطرلختان  تیواقع نیا

حاامیت  یهادر سال .صقادرات لطده اسقت ریچشقمگ شی: اشقطر شقاهد افزایاد ارد

 تطاید متحده اااتیا یاز زمان حمل  .ت تحت نظارت لطددقل  اکیقتر دیقتطا ،لقاانقان

دهد یم  یرا تشک نییوهر یلازار جران درصد 70 امروزو  افت ی شیشدت افزال  تریاک

 دیجدتریاک جنگ  کی را یلطاان یریدرگ نیا ای لتطاناندازهحداق  تا  لسقققاچ  –

https://www.nytimes.com/2021/08/12/opinion/biden-afghanistan-taliban.html
https://www.ft.com/content/71629b28-f730-431a-b8da-a2d45387a0c2
https://www.ft.com/content/71629b28-f730-431a-b8da-a2d45387a0c2
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47861444
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در خدمت افغان ا   یهالخش نیسققطد ل  دسققت آورده و ل اردیلیمهزاران  .دار یتلو

ین اتا  دندار های هنگفتی دریافتپطل یمأمطران غرل .شققد میتوسقق لطدند گراناشققغال

 .اسققت اکیتر ل  نفر اانطن معتاد کی یاز هر ده جطان افغانسققتان .تجارت انجام شققطد

 .ستیناتط در دسترس ن یروهاینمرلط  ل  اعتیاد آمار 

  سنزِ یخارج از من و  .نکرده است رییتغ یزیچچندان ، زنان تیوضقع یلارهدر

 یهاسققتینیاز فم یکی .اسققت ننطدهدر لین  یاجتماع شققرفتیپ چندان زدهسققمن

 گراناظرار داشت ا  زنان افغان س  دشمن دارند: اشغال دیاشقطر در تنع یلرجسقت 

خطاهند  دشققمنها دو آن ،متحده اااتیلا خروج ا گفت .شققمال ائتلافلاانان و  ،یغرل

 رایز ،داد رییتغ دشققمن کیلتطان آن را ل   دیشققا ،مواا  نی)در زمان نگارش ا .داشققت

 نیرا از ل اصلی ائتلاف یهاجناح ،از تصرف اال  شیلاانان در شقمال پ یهایشقرویپ

 یآمار مطثو گطن چیه ،فعااان اارزارهانگاران و مکرر روزنام  یهادرخطاست رغمل  .لرد(

 ،اشغااگر رشد ارده یهال  ارتش رسانیخدمت یا  لرا یصقنعت اار جنسق یلارهرد

 ییکایاگرچ  سرلازان آمر -نداریمتجاوز  معتنری از آمار نیهمچن .منتشقر نشقده است

 انیرنظامیغل   ،استفاده اردند «سمیترورل  مظنطنان »  یعل یاز خشقطنت جنسق لارها

چراغ سنز نشان  خطد متحد انینظامن ش آزاری از سطیل  اطدکافغان تجاوز اردند و 

من و  ل  مراز قاچاق  نیو ا رشد اردفحشا  ،یطگسقلاوی یدر لطل جنگ داخل .دادند

ه مستند شد یخطلتجارت سطدآور ل  نیمشارات سازمان مل  در ا .شد  یتند یجنسق

 .تفصیلی نداریماللاعات افغانستان هنطز  یلارهدر .است

 نیاز ا .انددهیدر افغانستان جنگ ییکایآمرسرلاز هزار  991از  شیل، 2005از سال 

 یل  گفت  .اشققت  شققدند ییکایآمر مانکاریپ 000، ناًینفر ل  همراه تور 2،،،2 ،تعداد

آمار تلفات  یمحاسقققن  .شقققدند یزخم اتینفر در عمل 20،127حدود  ،وزارت دفقاع

است محاسن  هم  انیرنظامیشام  غ ا  «انمرگ دشقمن» رایز ،دشقطار اسقت هاافغان

 ،.100تا  200،ا  حداق   لرآورد ارد یدفاع هایلدی  لرحاارل اانتا از  .شققطدینم

 ندر لحرا میرمسقققتویغو هم ییعنطان تلفات لمناران هطال  میمسقققتو هم یرنظقامیغ

متحده اشت   اااتیا یحمل  یج یدر نت 2002 ی یتا اواسط ژانطاز آن  یناش یانسقان

 یرنظامیغ 9،2،1، در مجمطع ،2025تا سال  ،تدپرسیآسطشگزارش لراساس  .شقدند

 رقم الیافغان  یفعااان حوطق مدن .انداشقققغال جان خطد را از دسقققت داده  یلق  دا

https://nypost.com/2016/11/14/us-troops-may-have-committed-war-crimes-in-afghanistan-icc/
http://peacewomen.org/content/afghanistan-afghan-girl-raped-killed-us-troops
https://www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
http://www.comw.org/pda/0201strangevic.html
http://www.comw.org/pda/0201strangevic.html
https://apnews.com/article/middle-east-business-afghanistan-43d8f53b35e80ec18c130cd683e1a38f
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( اندشققان غیرنظامییاریلسققا  افغان ) هزار500اردند ا   دیرا اعلام و تأا یشققتریل

 .اندشده یزخم دادتع نیاشت  و س  لرالر ا

ل  سفارش  یاهزار صفح دو یگزارش داخل کی پست واشقنگتن ،2057در سقال 

 ل  تفصققی  شققرح راترین جنگ این دوات منتشققر ارد تا لطاانی کایدوات فدرال آمر

 یهالا ژنرال هاییمصققاحن سققلسققل اسققاس لر گزارش نیا .«افغانسققتان وراقا» دهد:

 و گرانامداد ،هاپلماتید ،یاسیمشاوران س ،ییکایآمر خدمت(یا در حال )لازنشقست  و 

 «جنگ افغانستان تزار» ،ژنرال داگلاس اطت .لطد منفیها آن یالیارزسرجمع،  .لطد رهیغ

 – از افغانسقققتان درک جامعی نداشقققتیمما »اعتراف ارد ا   ،در زمقان لطش و اولاما

را  ااریخراب نیا حجم کایمردم آمر لدون این ا  ...میانیچ  اار م میدانسقققتینم

د ااخ و اارمن ییایدر یروین یلازنشست  ،گرزیا یجفر ،از شقاهدان گرید یکی «.ندلدان

قدر  چما » ارد: تأایدمنالع  یگسترده نرفتهدرلر  ،لطش و اولاما یتحت رهنر دیسف

شن لعد از ا ...؟ارزیدمیداار  طنیلیتر آیا یک؟ میآورددر یداار اار یک تریلیطن نیا از

 یقدر لرا خندد ا  چیم ل  ریش مادر قنر اسققام  گفتم ا  احتماااً  ،اادناسققام  لن

 «.میلاخت تازهو » تطانست اضاف  اند:یاو م «.میاارده ن یافغانستان هز

 یپرسالو سقرلاز  کی؟ هاافغان یهم  ،پااسقتان ،لطد؟ لاانان چ  اسقیدشقمن 

 ل  مطاد مخدر ومعتاد افغانستان  سیسطم پلکیا  حداق   المینان داشقت ییکایآمر

همچنان ا  یکی از فرماندهان سقققرلازان  .لاانان لطدند هم لرفدار گرید لسقققیقاری

ن اآن»: لطد ییکایمرسرلازان آ یلرا یمشک  لزرگ نیا ،شقرادت داد 2059امریکایی در 

 هالدآدمو  هاخطبآدم شان لدهم ا  نشان دهدل  یانوش  است منقرار اردند  تصقطر

 من چنین اللاعاتی ندتا لفرم وگط اردمها گفتلار لا آن چند ...انندیم یاجقا زندگ

 «اجا هستند؟ اند وچ  اسانی لدهاآدم»: دندیپرسیفوط مدام م ،در التدا .مندار

نطشقققت:  .الراز ارد 2000در سقققال  ترپیش احسقققاس را نیدونااد رامسقققفلد هم

 سیاسیاللاعات  یهم » «.هستنددشمن  یعراق چ  اسان ایدانم در افغانستان ینم»

اگر لخطاهید  ،واقعل اما  ،دانیمگطیا خیلی چیزها را میم و دخطانیرا م و نظامی جامع 

اجرا لاشقققد در دسقققت ا  قال  یزیچ ا  دیشقققطیمتطج  م ،ل  اتکای آن ااری انید

 صیدر تشخ یناتطان «.ها شقناخت امی داشقتیمآدماز  یما ل  لرز وحشقتناا .میندار

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/documents-database/
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 طرل  لللک   ،«یتیاشم»ن  فوط در س ح  -است  منرم یمسئل  کیدوست و دشمن 

حد و مت نیتفاوت ل دیاگر نتطاندر لازار شلطغ شرر  انفجاریمطاد لا پس از حمل   .یعمل

 نیدر اواانش شما حمل  ل  هم  خطاهد لطد و لدین ترتیب  ،دیده صیتشقخرا  معاند

 .انیددشمنان لیشتری ایجاد میراه 

ر د یگریل  مشک  د ،مشاور س  ژنرال در حال خدمت ،الندا ستطفریسقرهنگ ار

دوات  .اردیم دادیل همان آغازگفت ا  فسققاد از  .متحده اشققاره ارد اااتیا تیمطرأم

مسققأا   نیا «.شققد دهی درونی لطد ا  ل  دزدسققاااری لدلگروهی لا سققازمان» یاارز

ا  پس از خروج امریکا لتطاند دوام  یدوات جادیا یلرارا  2002پس از سال  یاسقترات 

ا موالل  ل یلرا ییهاراه ،فسقاد اطچک مانند سرلان پطست است» .ارد فیتضقع ،آورد

مانند  ،در س ح لاااتر ،هافساد در وزارتخان  .شد دیآن وجطد دارد و احتماااً خطب خطاه

احتماااً  ،دیریلگجلطی آن را مطقع اما اگر ل  ،لدتر اسققت .لزرگ اسققت یسققرلان روده

 ،اانت « .مرگ ق عی است .سقرلان مغز اسقت شقنی  دزدسقاااریاما  .دیشقطمیخطب 

 نیچند - دزدسقاااری در تمامی سق طح حک شقده استا   ییجا -دوات پااسقتان 

و سققازی لطد ارتش اشققغااگر رهنر ملتاما در افغانسققتان ا   اسققت ا  دوام یافت .ده  

 چندانی نداشت، اارها آن قدر ساده ننطد. یمردم تیحما یدوات مراز

دولاره ظاهر نشقققدند هرگز  و  از پا درآمدا  لاانان  یجعل یهاگزارش یلقارهدر

ا  همکارانش  ییهادروغ یلارهدر یمل تیامن یاز موامات ارشقققد شقققطرا یکی؟ چق 

حملات آیا  ،ل  عنطان مثال .لطد شقققانحاتیتطضققق نیا»ارد:  عنطاناند منتشقققر ارده

 آماجا   وجطد دارد یشقققتریا  اهداف لعلتش این اسقققت شقققطد؟ ی]لاانان[ لدتر م

اتی ثنشقاخص مناسنی لرای نشان دادن لی شقتریحملات ل نیلنالرا ،شقان شقطدحمل 

اانان ل چطن» گفتندد، میشیلدتر م لازهمحملات وقتی  ،س  ماه لعد ،سپس «نیست.

و  ...«شطیمدهد داریم پیروز میو در واقع شاخصی است ا  نشان می مسقتأصق  شده

خطب ل  نظر لرسققند و ل  نظر  ریافراد درگ یتا هم  ،وضققعیت ادام  یافت نیادو ده  

اشققطر  ویرانیها لاعث آن ننطد چنان مؤثر اسققت ا  نظامی و منالع روهایلرسققد ا  ن

 .«خطاهد شد

در  .لرای وزرای دارایی و دفاع اشقطرهای اروپایی ناتط اسرار آشکاری لطد نرایهم  ا

 یاشقققتناهات نظام»ا   اعتراف ارد ایتانیدفاع لر ریوز ،فقااطن کق یمقا ،،205ااتنر 

https://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/26/uk-troops-camp-bastion-afghan-forces-13-years-helmand
https://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/26/uk-troops-camp-bastion-afghan-forces-13-years-helmand
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 تا 50ل   نیو ا ندمرتکب شد استمدارانیسدر آن زمان  ا  یاشتناهات ،صقطرت گرفت

 .«میرا ل  افغانستان لازگردان یجنگ یروهاین میما قصد ندار ...گرددیسال قن  لرم 50

ل   رلار دیگرا  یسیانگل یروهاین ،نستاانگل وقت ریوزنخسقت ،یترزا م ،چرار سقال لعد

 شطری این اشقکننده یتیامن تیامک ل  موالل  لا وضقع یو لرا اعزام اردافغانسقتان 

  خارج زارتو یصدا ییایتانیلر یهادر حال حاضر رسان  .لرالر اردرا دو یشهاجنگنده

و  ،ندانمیاقدام اشتناه در زمان نامناسب انتواد   یل  دا دنیلااز و  دهندلازتاب میرا 

 یحمل شقققاید ا   اندیم اظرار ،سیمسقققلح انگل یروهاین فرمانده ،اارتر کیسقققر ن

اسانی ا  حسرت دوران استعمار  ،اارحزب محافظ  نانانیپشت .لاشد یضرور یدیجد

 نهاتا خطا انداشیدهصف  مجلسنمایندگان و  ،نگارم روزنامزدهای ل قلم ،خطرندرا می

 .زده شطندجنگ اشطر نیدر ا ستانانگل یحضطر دائم

 اسیمو لر هیچ ادام کانشیرسد ژنرال اارتر و نزدیل  نظر م است ا آور شقگفت

« اوراق افغانسققتان» و درمتحده لا آن رولرو شققده  اااتیا یجنگ نیا  ماشقق یلحران

م چش یآرامل  ییکایآمر ینظام ریزانلرنام ا   یدر حاا .انندم رح شقده اذعان نمی

تان از افغانسقق تخیلی یریهنطز ل  تصققط شققانیسققیانگل انیهمتا ،اندل  واقعیت گشقطده

 ،داندازیاروپا را ل  خ ر م تیامناز افغانسققتان ا  خروج  گطیندمی یلرخ .انددهیچسقن

 اساسیل هاینیلشیپ نیاما ا .شقطندجمع می یااواعده در امارت اسقلام چطن لار دیگر

 ن یزه  یو امک ل  ااواعده در سطر حیتسل یها لراسال ایتانیمتحده و لر اااتیا .اسقت

 در لاتلاق جر  فوط یترس و وحشت نیچن .ینیو ا یلطسقن لطر ا  درهمان ،اندارده

  راه گذشت  را ادام ستانمردم انگل رسدل  نظر نمی امدست .دسقت و پا لزندتطاند یم

 یاافش ای های عریاندادن واقعیتمنرم یک اشطر را لا نشان قیحوا یگاه خیتار .دهند

های  احظ نیاز ا یکی ادیل  احتمال ز یخروج انطندهد. نشقققان می حقاامنخنگقان 

طانند لا تیم ،مخااف لطدند ترور  یلا جنگ علتاانطن ا   ،هاییایتانیلر .اسقققت تاریخی

 .مخاافت انند ترسخت ندهیآ ینظام فتطحات

ام اعل ، یعراق و سطر یلا تکرار ااگط ،ایااات متحده چیزی است؟چ   نمتضم ندهیآ

 تیاط گاهیدر پا نیروی نظامی 2100لا  یدائم ینظام ی هیواحد و کیارده اسققت ا  

 .ستااشتار  و پرواز ل  افغانستان و لمناران یآمادهدر صطرت ازوم  شطد ا میمستور 

https://www.reuters.com/article/us-nato-summit-britain-afghanistan-idUSKBN1K02WM
https://www.reuters.com/article/us-nato-summit-britain-afghanistan-idUSKBN1K02WM
https://www.standard.co.uk/news/uk/nick-carter-taliban-qatar-kabul-british-b950402.html
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 ار اردنددید نیگذشت  از چ ی یلاانان در ژوئ یرتن عاای ئتیه کی ،حال نیدر هم

 گریل  د  حمللرای  شپر یهرگز از اشطرشان ل  عنطان سکط گریو متعرد شدند ا  د

 انجام شده نیچ یامطر خارج  ریلا وز یمیصم یمذاارات .شطدیاسقتفاده نماشقطرها 

یادآور اجلاس  نیا .است هم شده یو اقتصاد یروالط تجار شقام  ،شقطدیگفت  م ،ا 

ها لا آن اسقققت: 5720 یدر ده  یافغان و رهنران غرل نیجلسقققات مشقققال  مجاهد

 دیااخ سف تماشایی ین یزمدر پس های للندشانشیرسقنت خطد و  یوهال یهااناس

 ینینشلا عوب ،امروزاما  .ظاهر شدند وزیری انگلستانمح  اسقتورار نخسقت الانیخ ای

 یهاران و پااسققتان )ا  لدون شققک امکیا و  یروسقق و نیچ یاصققل گرانیلاز ،ناتط

 یامنظ-یاسققیلزرگ سقق یروزیپ کی شیلرا نیل  لاانان ارائ  ارده و ا یکیاسققترات 

از  کی چیه ،یمتحده و متحدانش پس از خروج شطرو اااتیلرخلاف ا .هسقتند اسقت(

لا ترران و مسققکط  نیچ کیروالط نزد .سققتندین دیجد یجنگ داخل کیخطاهان  هاآنآ

 یلرا ،در شمال  ینفطذ مداوم روسقق اسقتفاده ازاشقطر را قادر سقازد تا لا  نیا تطاندیم

 .تلاش اند خطردهزخماشطر  نیشرروندان ا

 0، یتیدر جمعسال  52در افغانستان شده است:  یسقن نیانگیلر م لسقیار دیتأا

وجطد دارد ا  جطانان  دیام نیاما ا .نقدارد معنقاییخطد  یلق  خطداین  .ینفر طنیلیم

ن زنان افغا یلرا .لرتر تلاش انند یزندگ یسقققاا  لراچر  یریدرگاین افغقان پس از 

 ایتانیدر لر .لماند یدشمن لاق کیتنرا  ا واط آن ،الدیینم انیوج  پاچیهمنارزه ل  نیا

 یتمراز خطد را لر رو دیلجنگند لا خطاهندیا  م یاسقققان یهمق  ،گرید یو جقاهقا

زی حداق  چی یپناهندگ .دیدرب ناتط را خطاهند اطل یلگذارند ا  ل  زود یپناهندگان

 .یضرورریجنگ غ لرای یک زیناچغرامتی  :این مردم لدهکار استغرب ل  است ا  

 0206اوت  61، نیولفت ریویو نبع اصلی:م

 .Tariq Ali, ‘Mirage of the Good War’, NLR 50 بخوانید:

https://newleftreview.org/sidecar/search?query%5Btag%5D=1
https://newleftreview.org/sidecar/search?query%5Btag%5D=1
https://newleftreview.org/issues/ii50/articles/tariq-ali-afghanistan-mirage-of-the-good-war

