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          به آتش خشونت« ناتو»ازهنگامیکه ایاالت متحده امریکا و»       

        درافغانستان  مواد سوخت ریختانده اند ؛ خشونت ها ازمرز        

«                                                                    وحد خود بییشتر گردیده  است                   
As long as US and NATO  continue to stoke violence in Afghanistan 

,it’s  bound to increase                                                                                                    

عضو تفنگداران دریایی وما مور سا بق وزارت امور (   Matthew  Hoh) متی هو     

( RT)خارجه ایاالت متحده امریکا  دریک صحبت خبری خود   با آژانس  روسیه  امروز

نفر اغلباً (  09)روزچهارشنبه درکابل  که منجر به کشتار  بیش از راجع به انفجا ربمب 

ن  توسط ایاالت متحده امریکا   نستا می  افغا اشغال  نظا» :  غیر نظا می شد چنین گفت 

    در نتیجه   شد که  ن نستا لفت ها  درافغا تش مخا شعله ور شدن  آمحضاً باعث تحریک و

                                                                  . مشکالت مردم غیر نظا می را افزون سا خت

 

                                          © Omar Sobhani / Reuters                                                           

کیلوگرام مواد انفجاری  دریک موتر از مخا ذ ن ( 0099)بمب  بوزن بیش از   انفجار با

فا ضالت خا لی جا بجا شده  بروز چها رشنبه  درمحله  جوار  دیپلوماتیک کابل واقع در 



نفر  ( 09)وکم ازکم   بل را لرزاند لمان  ؛ کاوزیر اکبرخان مینه  در مجا ورت سفا رت ا

گذارش    به  بنا. نفر دیگر را مجروح ساخت( 099)شهریا ن کا بل را کشت ودر حد ود 

منفجره   میخواست  که  داخل  منطقه سبز طلوع نیوز  راننده موتر حامل مملو از مواد 

مامورین رسمی از ) کها گردد  وموتر را درجوار خا نه ها ودفا تر رسمی کوردیپلوماتی

منفجر سا زد ولی پولیس  موظف  اورا  نگذاشت که  (کشور های خارجی مقیم در کابل 

                  .  داخل منطقه سبز گردد لذا او دیگرچاره ای نداشت  به جز ازاینکه موتر را منفجر سازد

                                                                
ایتخت افغانستان پدرکابل  رروز چهارشنبه درجوار سفارت های کشورهای خارجی انفجا

                                                            . مجروح بجا گذاشت( 099)کشته وبیش از ( 09)             
اخیر   درویدا: گفت  (RT)ًُدر ادامه صحبت خود به آژانس روسیه امروز «متی هو»  

مردم گردیده  ودامنگر همه گیر   درافغانستان  که خشونت ها  رفتن ازوعقربه رو به باال
«   ناتو »وپیما ن   است خود نشا ندهنده یک ستراتیژی نا کا رآمد  ایاالت  متحده امریکا

هرچه گسترده تر  شورش  جاده را برای بازگشت  وامحایشد  که بجای سرکوب    میبا
                                  . می چشند همچو رخداد ها رامردم افغنستان های که امروز  تلخی ساخت خشونتها هموار 

نه راه   یگا و  یگر میگردد د خشونت های د یجا این خشونت است  که بیشتر باعث ا »    
بل  گفتگو  قا یق  مذاکره و که از طرن مشکل ومعضله  آشتی ملی است بیرون رفت ازای

ل   افغانستان  که اشتغا: به ادامه صحبت خود  چنین افزود متی هوشد  او یعنی  حل میبا
مل درد ورنج  ومرگ ومیر  بیشتر مردم  افغانستان   نه عا توسط ایاالت متحده امریکا یگا

.                                                                                                                     «شد میبا
چنین  استدالل  نمود  که مردم افغانستان  به نسبت حاالت و اوضاع نارام از  متی هو     

بین طرف های ( 2990)به ستوه امده بودند  ک جنگ داخلی که در سال (  0099)سال 
آغاز شد  مردم افغانستان را بیشتر متاثر وغمگین  ساخت  واز آن درگیر  بر سر قدرت 

یک طرف درگیر درقدرت » بدتر اینکه ایاالت متحده امریکا به یک اقدامی دست زد که 
که با این اقدام  خود  به تضاد ها و مخا لفت ها بین « را با طرف دیگر جاگزین ساخت 

ی درگیر   دامن زد مخا لفت های  که تا چند ین دهه وحتی  تا کنون ادامه دارد طرف ها
ا نستا ن گردیده رفته  ودامنگیر قا طبه   مردم افغوخشونت های خلق شده هرگز  ازبین ن

https://www.rt.com/news/390254-afghan-blast-kabul-embassies/


                                                                        . است  که از هیچکس پوشیده با قی نما نده است 
ن  بازهم   ایاالت  نستا بقه تاریخی از جنگ وخشونت  درافغا نه ها  وسا با وجود نشا     

واین درگیری ها ی تصمیم گرفته که این مخا لفت ها بدون عبرت اند وزی متحده امریکا 
تکیه  بر ابزار  نظا می پا یا ن دهد  وبه اینصورت  میلیون ها   وبا  تداخل موجود را با 

دالر؛  پول ما لیه دهند گا ن امریکا را  بخا طر ادامه جنگ  درا فغا نستا ن هزینه نماید ، 
اما با وجود این همه اهتما مات   پیشگیرانه  و تالش های  بید ریغ   بخطر تا مین امنیت 

موفق گردید که مواد انفجاری « 2909-90-10»ه مورخزهم بمب گذاربه روزچهارشنببا
کا بل  منفجر سازد  –جابجا شده اش را در مصون ترین محل واقع در پایتخت افغانستان 

نفر د یگر را مجروح ( 069)نفر از همشهریا ن  کابل  را بگیرد و درحد ود( 09)وجان 
                                                                                .  ومعیبوب سا زد 

ثه المناک میتواند  که توسط یک  د وقوع یک حا ویا جلوگیری از قبلی  مین امنیت تا      
به آن پا سدار   س مسولیت  نسبت مل واحسا قت کا نفر از مامورین امنیتی با رعا یت د

عدم تامین : د  چنین  افزود درمور  متی هو.  رشوه خور وحیله گر  تامین شود  (گارد)
امنیت ویا سهل انگا ری در تا مین امنیت  آ نهم در حسا س ترین   محل  و منطقه  خود  

بی تعقلی با وجود صرف یک تریلیون دالرواشغال زمین  عمیقترین حما قت و نشا ندهنده
وآسمان افغانستان توسط  امریکا چیزی دیگری نمیبا شد دریک جنگی که مقامات جنگ 
                                  .طلب امریکا  مدعی اند  که این خونریزی را با برخورد نظامی میتوانیم متوقف سازیم 

:  بق امریکا درجنگ عراق گفت  یری یک سربازساریت وسهمگدرمورد مامو متی هو    
بیشتر از سه ماه  طول نمی کشد که یک جنگ طلب نتواند خودرا به ستراتیژی کاری که 

 ابله با بمب های دست ساز وچیزهایتوسط مقامات بلند باالی امریکا ساخته شده برای مق

                                                                                . خطری جد ید  که اورا گیر اندازد وفق ندهد
شود مراجعه مت امنیتی می باعث وخاوهای تروریستی درافغا نستا ن بیشترتقویه گر»  

                        «  qR81x8yJ6https://t.co/2 »   شود به مقا له ای تحت همین  عنوان به  نشا نی  
وگفت که درمحا فل نظامی ایاالت متحده امریکا نه استقرار   فه کرد اضا متی هواو یعنی 

سربا ز اضا فی ونه هم  کشته شدن شبهه نظامیا ن  طا لبان  مورد  بحث ا ست ( 0999)
 وباید صریحاً تذکر داد که این گزینه اصاًل راه حل معضله کنونی افغانستان  نیست  بلکه

                                                  .گردداین خشونت است  که باعث تشد ید خشونت ها می
ملیا ردها دالربه افغانستان وآنهم بخاطر اثرگذاری حد اقل بهترشد ن   بناًبا سرازیرشدن     

در عوض  زمینه فسا د بیشتر را   وضیعت امنیتی  که باز هم نتوانست کارایی افتد  بلکه
مروز نمیتوان به سا د ه گی ما نع همچو فسا د گ زده مساعد ساخت  که ادرین کشور جن

                                                                                                  .  گسترده دراین کشور شد 
ما میدانیم  که دولت کنونی افغانستان  متشکل ازجنگ ساالران ومافیای مواد محدره »    

یی به  امریکا  بیشتر  زان  ورود سربا ی این دولتمداران  ضا وضاحت کامل تقااست وبه 
افغانستان است تا آزآنها حفاظت نماید  که به قدرت موجوده خویش دوام دهند  واین دولت 

سد   ست که بیش ازیک ونیم دهه وحتی تا اکنون از همین دولت  فا ایاالت متحده امریکا ا
د را درد ستگاه  این  عمق فسا  ویکی لیکسگفت  که   متی هوی  ید  او یعن حمایت مینما

                                                 « . نده است که از آن همگی اگاهی دارند  دولت قباًل به نشر رسا 

https://t.co/2qR81x8yJ6
https://t.co/2qR81x8yJ6


اینرا باید   ده نمود که افا  یک مقام  سابق وزارت امورخارجه ایاالت متحده امریکا  چنین
آید  که   به نظر می  ماًل بعید همگی در ذهن خود داشته باشند  وآن اینکه به با ور من  کا

.                                                     دشا ن به این عمق درافغانستان باششهروندان امریکا یی خواستا ر د خا لت کشور 
م ماموریت های محوله  برای انجا اهند ویا نمیخواهند  که اینکه ایا مردم امریکا میخو      

                  ....شند ویا نه باشند  شک وتردید دارم  بیشتر سربازان  شان درافغانستان با
 «  7102-10-17»  ت یم احتراما با تقد    ---------------------------------------  

                                                  

                                                               

 

 

  


