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 آزمايش مادر بم ھا: ترمپ و افغانستان

۴  

  
با پرتاب مادر بم ھا، ترمپ . مۀ اشغالخلق وحشت و ادا: پاليسی دونالد ترمپ به ارتباط افغانستان سر انجام تثبيت شد

در ظاھر امر، پرتاب .  خود را در مورد افغانستان به جھان اعالم کرد که اشغال اين کشور تداوم خواھد يافتیخط مش

 ھزار پوندی به منظور انھدام  داعشيان و سنگر ھای آنھا بود، اما در واقعيت افغانستان اولين ٢١" غير اتمی"يک بم 

ترمپ بعد از حملۀ راکتی بر سوريه بار ديگر ثابت ساخت که ديگر آن ترمپ سابق . ه اين بم مھيب گرديدآزمايشگا

کودتای نظاميان و گروه ھای دست راستی امريکا عليه ترمپ . نيست، بلکه يک تغيير کيفيتی منفی در او پديد آمده است

اکنون ترمپ مانند . اکمه، تسليم کودتاچيان شده استرود و ترمپ ھم برای نجاتش از مرگ و يا مح موفقانه به پيش می

 .ًاوباما، بوش و کلنتن عمل نموده و شعار ھای دورۀ انتخاباتی خود را کال به دور انداخته است

 ھزار پوندی را ذريعۀ طيارۀ ترانسپورتی ٢١نيروی ھوائی امريکا به امر دونالد ترمپ رئيس جمھور اين کشور يک بم 

 تن از ٩۴ضع داعش در ناحيۀ اچين واليت ننگرھار پرتاب نمود که طبق گزارشات  به تعداد تقريبی  بر موا١٣٠ام سی 

ًداعشيان را نابود ساخت و سنگر ھای  سر زمينی و زير زمينی آنھا را قسما منھدم نمود، الکن داعش ادعا دارد که ھيچ 

" مادر بم ھا"تان مورد آزمايش قرار گرفت، به نام اين بم مھيب غير اتمی که بار اول در افغانس. تلفاتی نداشته است

امريکا .  شود که قدرت تخريبی وسيعی را دارد که حتا می تواند ساحۀ چند ھزار متری را به نابودی بکشاند ناميده می

عی دانست که برايش کمترين مان  در افغانستان اشغال شده مورد آزمايش قرار داد، زيرا می (GBU-43)اين نوع بم را 
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رود که با چنين تجاوز و   کابل چه توقع میه ای مانند ادارۀ پوشالیاز يک دولت مزدور و دست نشاند. وجود ندارد

صرف حامد کرزی اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا با حيله و  فريب . عملکرد ضد بشری بتواند مخالفت نمايد

شان بدھد که او شخص ملی است و در افغانستان اشغال شده صدای اعتراض را بلند کرد که به مردم خويش مکارانه ن

 . تواند آزادانه اظھار عقيده نمايد ھم دموکراسی حکمفرماست که ھر فرد می

 ياد آور شد که سوسيال امپرياليسم شوروی ھم در جريان اشغال کشور ما، بار ھا سالح ھای جديد خود را در دباي

ه اکنون نوبت امريکا است ک. کشتار مردم ما کارآرائی سالح خود را ارزيابی نمودکارزار افغانستان امتحان کرده و با 

يک عده از متخصصان  فنی  ارزيابی  مقامات وزارت دفاع امريکا را از . زمايداتجربۀ شوروی شکست خورده را بي

که امريکا از قبل تصميم گرفته ناگفته نبايد گذاشت .  ميليون دالری به نظر شک و تريد می نگرند١٨نتيجۀ انفجار اين بم 

بود که مادر بم ھا را در منطقۀ اچين واليت ننگرھار آزمايش کند و روی ھمين ملحوظ تعداد زيادی از مردم محله را با 

به عبارت ديگر، آزمايش مادر بم ھا تصادفی نبود، . فشار و ھمکاری دولت مستعمراتی کابل به ساير مناطق کوچ دادند

  . ح ريزی شده بودبلکه از قبل طر

مردم ملکی را به از  ھزار بم بر افغانستان پرتاب نموده که ھزار ھا تن ١٢ بدينسو بيش از ٢٠١٢امريکا از سال 

روزی نيست که فردی و يا افرادی در ميھن ما توسط قوای  متجاوز و يا تروريستان نابود نشوند . ھالکت رسانيده است

 تی ان تی تخمين شده  که صدای مھيب ١١ ھزار  پوند وزن دارد و انفجار آن معادل ٢١مادر بم ھا که . و تلفات نبينند

ثيرات روانی انفجار اين بم است که امريکا می خواھد آن أمھمتر از ھمه، ت. آن در دشمن ھراس و وحشت خلق می نمايد

بعد از انفجار . سالح مخربی مواجه خواھند شداين کشور بفھماند که با چه " دشمنان"را در ساحۀ عمل تطبيق نمايد و به 

مادر بم ھا در منطقۀ اچين ننگرھار، سراسيمگی و دست و پاچگی ھمه جا را فرا گرفت و مردم به ھر سو می دويدند تا 

صدای دلخراش و ميھب بم . ما فکر کرديم که زمين و آسمان زير و بر شده است"مردم قريه گفتند که . پناھگاھی بيابند

يک عده ای ديگر  ھم ". ما به اين عقيده شديم که دنيا به پايان رسيده است.  ھای ما را برای مدتی کر ساخته بودگوش

اظھار عقيده کردند ما در آغاز خوش شديم که گلم گروه تروريستان داعش  جم خواھد شد، الکن اين گروه تروريستی 

که ضربۀ شديد را از ھر دو  و يا دو بم نابود نمی شوند، در حالیبار ھا ثابت ساخته است که انعطاف پذير بوده و با يک 

علی رغم ادعای امريکا که تلفات مردم ملکی به کلی ناچيز بوده، شاھدان عينی . جانب مردم ملکی تحمل می نمايند

  .عکس ادعای امريکا را شھادت ميدھند

امريکا مرتکب . ر بم ھا به فرق  افغانستان ريختھنوز چند روز از حملۀ راکتی امريکا بر سوريه نگذشته بود که ماد

ی ئر اسد اعالم کرد که حادثۀ استعمال اسلحۀ کيمياابش.  عين جنايتی گرديد که دولت سوريه را به آن متھم ساخته است

تا اکنون معلوم نيست که  چطور تروريست ھای داعش و با حمايت  کدام کشور در افغانستان . صد در صد جعلی است

ًنام بسازد و بعدا دست نشاندگان  آيا دست مخفی غرب درين نھفته است که جھان اسالم را بيشتر بد.  کرده اندرخنه

گونه توجيه تکتيکی و ستراتيژيک نداشته است، الکن انعکاس  سرکش خود را به نابودی بکشاند؟ پرتاب مادر بم ھا ھيچ

.  قدرت نمائی جھانی امريکا در چشمان دوست و دشمن: ھدکه  امريکا می خوا جھانی آن غير قابل انکار است، چيزی

 اپريل کنفرانس صلح مسکو آغاز شد ١۴به تاريخ . که زمان پرتاب مادر بم ھا بر افغانستان قابل توجه است دلچسپ اين

ستان و که در آن کشور ھای ھند، پاکستان، ايران، چين، روسيه، افغانستان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمن

مندی در اشتراک به اين کنفرانس نگرفت، بلکه عکس العمل ه واشنگتن بدون توجيه عالق. ازبکستان اشتراک نمودند

رود  خود را با پرتاب مادر بم ھا نشان داد که اين کشور در سطح جھانی يکه تاز است و زير بار ھيچ کشور ديگر نمی
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توان در تصميم امريکا به ارتباط  در مجموع داليل آتی را می. و جنگ و صلح را خودش تعيين می کند، نه ديگران

  :پرتاب مادر بم ھا بر افغانستان نگاشت

  تثبيت موقعيت جھانی امريکا که ھنوز ھم اولين کشور قدرتمند  جھان است .١

 ترساندن دشمن و خشنود ساختن دوست .٢

 به ھراس افگندن سوريه و ايران .٣

 قبتی در پيش خواھد داشتاخطار جدی به کوريای شمالی که چه عا .۴

 به ميدان کشيدن  تکنولوژی مدرن و مخرب امريکا  به رخ جھان .۵

 قدرت نمائی عليه روسيه و چين که کشور ھای در حال صعود اند .۶

 حيث يک قوۀ عظيم و شکست ناپذير در دماغ مردم و زعامت کشور ھای جھان تزريق برداشت امريکا من .٧

  امريکا بخواھدکه تداوم اشغال افغانستان تا زمانی .٨

 منحرف ساختن اذھان عامۀ امريکا از مشکالت درونی قصر سفيد  .٩

 به ٢٠١۶منحرف ساختن اذھان عامۀ امريکا از غايله ای که ترمپ به ارتباط مداخلۀ روسيه در انتخابات سال  .١٠

 .آن مواجه است

ه دمی نمی آسايد و نفسی راحت نمی اين سرزمين بالء  کشيد. افغانستان بار ديگر قربانی اميال امپرياليستی شده است

به حکم تاريخ اين کشور دردمند، معتقدم که کشور ما بار . اين ھم می گذرد. شود کشد که مصيبت ديگری به آن نازل می

 جانبۀ مردم استعمار شکن اين سرزمين، از زير ستم ستمگران داخلی و خارجی رھائی خواھد هديگر به مساعی ھم

 .  زادی، رستگاری و سعادت را در پيش خواھد گرفتيافت و راه شکوھمند آ

  

  

 

  

 

 

 


