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                           خروج ایاالت متحده امریکا ازافغانستان                   

  ! صلح آمیز نخواهد بود                        

                                                                           
نشان دهنده آنست  که خروج  درافغانستان بروز سه شنبه  ناتو چهار سربازکشته شدن 

این مطلب را یک . نیروهای ایاالت متحده امریکا  از افغانستان صلح آمیز نخواهد بود 

                                                                                   :              تحلیل گر بیان داشت 

انفجاریکه دربخش شرق افغانستان  صورت گرفت وباعث کشته شدن چهار سرباز ناتو 

جار فان  ودوپولیس افغان وزخمی شدن دهها افراد ملکی گردید ، انفجاری بود که مسولیت

انس ژابه متن  طی یک  خویش  گرفتن مسولیت  وازبعهدهرفتند آنرا گروه طالبان بعهده گ

نشست   یک  طی  درافغانستان  مقیم  چک  سخن گوی ستاف. پیام وگذارش دادند رویتر

ر سربازان  ر نفاهاین چ  ید نموده اضافه نمود کها تاهار سرباز رچ ن مطوعاتی  کشته شد

                                                                                       .بقتل رسیده چکی بودند

ایساف   نظر  که سربازان بیرونی که بخاطر تامین امنیت درتحتواقیعت چنین است » 

مصروف کار وفعالیت سپرده شده ای شان میباشند ، قتل  (NATO )ودر زیررهبری ناتو

ی چهار سرباز  نشان دهنده ای آنست که خروج نیروهای  خارجی  این ایتالف  نظام نای

شکل  امر  یت درنها نستان  غاف ااز ت متحده امریکاماندهی ایاالوآنهم در تحت نظر وفر

«                                                                           .صلح آمیز نخواهد داشت 

شبکه بین المللی  ناتو به آژانس  تلویزیون بروز سه شنبه اقای راک روزوف از ستاد 

                                                        :        مطبوعاتی چنین خاطر نشان ساخت 



طالبان ودیگر گروه ها ی مخالف دولت  تصمیم گرفته اند  که روند خروج نیروهای » 

                                                                             :                   او می افزاید « نظامی قوت های بیرونی را از افغانستان دنبال کنند

ایاالت متحده امریکا تا حدود زیاد دست دارد   افغانستان ریاست جمهوری  که درانتخابات

دست   رژیم  یک  ساختار انتخابات  اساسا    امریکا  یعنی که مقامات ارشد ایاالت متحده

حتی   تاجایکه  ر خود دارنددرتحت نظ  نشانده را طرح ریزی نموده و روند آن را کامال  

، وبرای آنکه ریس آینده میدانند برنده انتخابات را که برای آنها باید برنده محسوب گردد

به باد   را  دولت در جایش قرار گیرد طی مانورهای چندی بی نظمی جریان رای دهی

                                                       :                  او درادامه صحبت خود می افزاید .  انتقاد میگیرند 

ریس   میخواهد شهرت  خود  ایاالت متحده امریکا اصال  با این روش ها و ومانورهای» 

جمهور برنده ای آینده ای افغانستان را لکه دار وبدنام سازد واورا وادارد  که تمام فعالیت 

وبه   انجام دهد  امریکا  متحده  ایاالت  مات های اش را درآینده درتحت سلطه ونظر مقا

                .کمک های ایاالت متحده امریکا نه تنها که باید تکیه نماید بلکه باید به آن ارج گذارد 

ایاالت متحده امریکا به عوض  پذیرش  ویا پیروی  ازدولت جدید   :او همچنان می افزاید 

که آنرا امریکا ترسیم نموده   آن خطی  االیدولت باید  ب که این دارد درکابل انتظار آنرا

:                                                                         اوهمچنان درجای دیگر ازصحبت خود میگوید . است با نوک پنجه راه برود

 رای  اعالن شتازوپ برنده «احمدزی »انک جهانی اقای غنی مامورویا کارمند قبلی ب»

با رقیب اش مواجه  ارا را بدست اورد%( 65»که  دوردوم   جون« 41»مورخ  یابتدای

کمیسیون    درا باورقیب او اقای عبدهللا عبدهللا روابط خچونکه    به مشکالت چندی شد 

را علیه    انتخابات   نتایج ابتدایی  و اعالن قطع ت انتخابات وکمیسونه شکایات انتخابا

ه ت اذعان می نماید کاما درعین زمان مامورین کمیسون انتخابا خود کودتا تلقی  نمود  

تغیرات چندی بمالحظه  جوالی« 22»مورخ  نهای رقم رای شماری که در ممکن است

                                                                                               .برسد 

   با تقدیم درودها                                                                   


