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 .دگرمن احمد کندھاری 

 ٢٠١٧ اکتوبر ٣١
  

 »!!بمب پسر«

 

مله جخصوص شاخ افريقا ، شرق ميانه و از ه که در جنگ ھای نيابتی کنونی در اقصا  نقاط جھان ب از آنجائی

ن گفته نشود ولی کمتر از يک جنگ آنگ جھانی سوم به جغانستان که برای چھار دھه در اتش جنگ می سوزد ، اگر اف

 قدرت ھای ھسته ئی ۀجھانی تمام عيار نخواھد بود ، که نظر به بررسی کارشناسان نظامی و سياسی احتمال تقابل اسلح

، سياآ ۀت جنگ ھای حاضر به وسعت اکثر کشور ھای قارکه جريانا گردد طوری پيشبينی می)  روسيه-امريکا (بزرگ 

افريقا، اروپا ضايعات بشری و تخريب زيربنا ھای اقتصادی ، مھاجرت ھای دسته جمعی بشری و تقسيم کشور ھا به 

 یجاه ريزم و حقوق بشری نسبت به تلفات بورديموکراسی ، مبارزه با تُقطعات کوچکتر تحت عنوان نمودن تامين  

 .جنگ دوم جھانی بس بزرگتر می باشد ز امانده 

زمايش سالح ھای مدرن جديد و آن عراق ، ليبيا و سوريه به البراتوار نظامی آدر قدم نخست افغانستان و در تداوم با 

مبدل گشته و از خلقھای تحت ستم و » تزار ھای جديد «  قوای ناتو و فدراسيون روسيه به شمول سايرمخرب امريکا 

 .زمين ھا قربانی می طلبد معصوم اين سر

نھا بوده، آافغانستان قربانی ميدان  بازی حرب  قدرت ھای بزرگ در تبانی به سياسيت ھای سوق الجيشی و اقتصادی 

 . ھفتاد به اينسو در سرزمين ما تجربه می شود  ۀزمايشات سالحھای مدرن دارای  قدرت تخريب بلند از دھآم با أتو

ز اتحادشوروی سابق راکت ھای سکاد ميان  برد و بمب ھای پر قدرت الی دھه ھزار پونده در زمان اشغال قوای متجاو

زمايش شد که قربانی آ در تاکستان ھا و باغات ءتوسط طيارات نظامی جديد روسھا و فرش بمب ھای پرسونل از فضا

 .دست اول آن اطفال و زنان بودند 
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مال راکت ھای  کروز دوربرد  و از نظر بعد مسافه نزديک به  استع)   م١٩٩٨ اگست ٢٠(ھمچنين در زمان طالبان  

 ۀ   کلينتن رئيس  جمھور وقت امريکا به بھانۀُقاره پيما، از پايگاه  نظامی امريکا در  دھنه  خليج فارس  به امر ادار

؛ انستان شليک شد بر پيکر زخمی افغو تخريب  کمپ تعليمات نظامی سازمان القاعده» سيا ياغیفرزند «کشتن بن الدن  

 . کلی تحريب و نابود گرديد ، به جز خود بن الدن و کسان نزديک به او ه جه کمپ  بتيکه در ن

امريکا به انتقام حمالت انتحاری در نايروبی و گينيا بر کمپ نظامی بن الدن که در واليت خوست افغانستان موقعيت 

ارش نامه نگار افغان که يک روز بعد از کمپ زظر به گزمايش نمود که نآداشت راکت ھای کروز ساخت جديدش را 

 طالبان  به حکومت چين ۀًديدن نموده بود دو الی سه عدد از راکت ھای فير شده منفجر نشده بود که بعدا توسط ادار

 . *ن ، راکت ھای کور شده را خريداری نمودند آچينائی ھا برای کاپی نمودن انجينری و ساخت . فروخته شد  

ش و ھًزمايشات طيارات بمب افگن و شکاری جديدا ساخته شده و مدرن با استعمال مھمات مدآ امريکا و متحدانش ًبعدا

 .زمايش نمودند آبه يک پيمانه وسيع )  م ٢٠٠١( در زمان اشغال افغانستان  را قدرت تخريب بزرگ 

بومی ،  سرزمين ما را با مردمان ساکنين زمايش  بمب مادر رسيد که بازھم دامنه ھای کوھستانیآکه نوبت به  تا اين

مسمی نمودن اين بمب ) سيد حسين موسوی( و تحليلگر توانا هکه طبق تحليل نويسند. و قصبات را به قربانی گرفت ء قرا

 .نام مادر توھين به مادران جھان می باشد ه ب

بر ولسوالی اچين ننکرھار )  م٢٠١٧ اپريل ١٣(تاريخ ه  تن وزن داشت ب١٢ متر طول و ٩دارای ) G BU(بمب مادر 

زمايش گرديد ، در نتيجه  تخريبات بس آ»  داعش «  نابود نمودن قرارگاه  ۀدر مناطق کوھستانی شرق افغانستان به بھان

ن برای چندين سال در منطقه  برای آی انفالقی ئگذاشت ؛ و ممکن اثرات مواد  کيميای بزرگ را برای مردم محل به جا

 نفر از ٢٠٠را  الی  پنتاگون نتايج  تلفات انسانی آن . مالحظه به وجود آوردو انسانھا خطرات قابل موجودات حيه 

 .د    اعالم نمود»داعشی « نيروھای 

 گذشته در يک ۀد ، در ھفتنی که حامی طالبان و داعش ھستند نمی خواھند از رقيب جھانی خويش عقب بمانئقدرت ھا

با  قدرت تخريب بزرگ در واليت پکتيا و قندھار ١٣٩۶/ ميزان / ٢۵تاريخ ه ی  بزمان معينه عمليات ھای انتحار

 .  نمودند ءاجرا

 سياسی اخير امريکا عليه سياست ھای تروريسيتی  رژيم - ديدات لفظی ھحدس زده می شود که پاکستان به دفاع از ت

 زور آزمائی نمايد و ھمچنين طالبان به دفاع از راه انداختن اينگونه عمليات ھا ه با  ب» يل امريکا حفرزند م« پاکستان 

با غرض منزوی نمودن طالبان ، ه  نظامی و ديپلوماتيک امريکا بۀموضع نظامی خويش  عليه  سفر ھای سران بلند پاي

توسل جستن به ھمچو حمالت مخرب مخالفت خود را به امريکا و متحدينش اعالم نمودند که ناتوانی ، ضعف 

 . امريکا و متحدينش را بر مال تر ساخت  دست نشاندۀامی دولت استخباراتی و نظ

 .نظر اين راقم ملحوظات آن  قابل تلقی و تعمق می  باشد ه يادآوری نمودم ب» پسر « که از بمب  از اين

وسايط زرھی  مسمی به ھموی و رنجر ھای ساخت امريکا که توسط نيرو ھای متعرض طالبان از جزوتامھای نظامی 

به غنيمت گرفته شده بود ، اين دال  بر نيرومندی طالبان و از داشتن مورال قوی و رزمی آنھا » ی ملی و امنيتی اردو« 

 .می باشد 

گردد ؛ ولی برای جناح مدافع   و تلفات باال محاسبه میءمتعرض تفوق قوا  ۀدر صحنه ھای جنگ برای جناح يا جبھ

که مشاھده می شود در عمليات ھای طالبان و قوای دولتی  ر  طوریقوت کم و تلفات کمتر در نظر گرفته می شود مگ

 بيشتریتلفات  طالبان کمتر بوده و قوای دولتی که در موضع دفاعی قرار دارند از ضايعات و تلفات نيروی بشری 

 .متضرر ھستند 
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اعت و خصلت   مايل فی س٧٠ دارای قدرت مانور بزرگ به سرعت ۀکه يک واسط) ھموی( زرھی ۀوسايط موتر ريز

 High Mlbility Multipurpose Wheel: ضد مرمی و ماين ھای کنار جاده را دارا بوده ، عبارت  است از نوع 

Vehicle) HMMWV( 

نرا تخريب نمود ؛ لذا آتوان   حربی دارای ساختمان قوی مستحکم  زرھی سنگين بوده ، که به سختی میۀ اين واسطًءبنا

،  انفجارۀنظر می رسد که توانسته در لحظه نقدر نيرومند بآداخل اين واسطه زرھی ه بيه شده ب تعۀبمب ھا و مواد انفالقي

 وسيع که ۀنقدر پر قدرت و مخرب بود که توانست يک ساحآاين ابزار زرھی و ضد مرمی را منفلق نمايد؛  اين انفجار 

ات دو منزله سمنتی بود تخريب و نابود  ھمه دارای موانع دفاعی،  به اصطالح  نظامی بتونورمه يا سمنتی و تعمير

 .گرديد 

 .تلفات پکتيا و ميوند قندھار از تلفات بمب مادر زيادتر محاسبه شد  

 استعمال شده تا ھنوز مشخص نشده ، ولی حدس زده می شود که ۀتحقيق و بررسی در مورد نوع ، ساخت و مواد منفجر

 است که درتخنيک راکت منفلق کننده ی ئشده ؛ ارسينيک موادی کيميادر اين نوع بمب ھا از مواد  ارسينيگ کار گرفته 

نجا است که  قبل آسانی ممکن نمی باشد ؛ قابل توجه آن به آکار گرفته می شود و دسترسی به ه ھای دور برد و بزرگ ب

 ۀری  از زراد خانزمايش نمايد رقيبان تسليحاتی نوع جديد را در چوکات عمليات انتحاآکه روس ھا بمب پدر را  از آن

 .زمايش نمودند آرا »  پسران بمب مادر « ھای امريکا و دست يارانش 

 دور و نزديک شاھد چه نوع ۀخر نخواھد نبود ، ديده شود که در آيندآبرای مردم افغانستان اين آزمايشات اول و 

 .زمايشات ديگر خواھيم بود آ
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