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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۲/۰۴/۲۰۱۷                                    ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 او یوه ارزونه ېد کارولو موخ ېبمونو مور؛ په افغانستان ک ولوټد 

  

 1ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په اسدخېلو کې د ( ۲۰۱۷مه )۱۳د امریکا د متحده ایاالتو هوایي ځواکونو د اپرېل په 

نوم ورکړل شوی او دلته یې د « ټولو بمونو مور»تر ټولو لوی غیراتومي بم استعمال کړ. دغه بم ته د  خپل تاریخ
یا داعش ډلې جنګیالي په نښه کول ښودل شوي؛ خو د ډېرو نورو په اند، د ټولو  "اسالمي دولت"کارولو هدف د 

 بمونو د مور بم کارول سمبولیک او د زور ښودنې څرګندونه یې کوله. 
پلوه لورو په هېواد کې د دغه بم د  څه هم د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرائیه ریاست او یو شمېر نورو حکومت که

کارولو مالتړ وکړ؛ خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر نورو لورو او طالبانو د دغه بم د کارونې 
 پرضد سخت غبرګون وښود. 

م د کارونې اصلي موخه څه وه، ګټې او تاوانونه یې څه دي او ولې په اوسني وخت دا چې په افغانستان کې د دغه ب
 کې دغه بم وکارول شو؟ په دې تحلیل کې پرې شننه کوو.

  
 
 

 ډله 'اسالمي دولت'په ننګرهار کې 
کې پاک سیمه کې د اسالمي دولت )خراسان والیت( ډلې بنسټ د پاکستان په پښتون مېشته قبایلي سیمه -په افغان

کېښودل شو. له طالبانو څخه ناراضه یو شمېر مهم نظامي کسان لکه عبدالرووف خادم، چې د طالبانو د نظامي 

                                                           

1
 کال کې په کابل کې تاسیس شوی دی. اړیکې: ۲۰۰۹ دی چې په ییزو څېړنو مرکز یو غیردولتي ارګان د ستراتېژیکو او سیمه 

۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰ ،info@csrskabul.comېبپاڼه:، و www.csrskabul.com  
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کمیټې د پخواني مشر مال عبدالقیوم ذاکر مرستیال و، هم له دغه ډلې سره یوځای شول. په مجموع کې داسې برېښي 
واني افغان طالبان، د افغانستان او پاکستان پښتانه چې په دې ډله کې به د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي، پخ

 سلفیان او ښایي له یو شمېر نورو ډلو او ګوندونو سره تړلي کسان جذب شوي وي.
ډلې عملي فعالیت د افغانستان له سوېل څخه پیل شو؛ خو په سوېلي والیت هلمند کې د  "اسالمي دولت"په پیل کې د 

دالرووف خادم وژل کېدو په افغانستان کې پر دغې ډلې اغېزه وښندله. همدا المل پیلوټه الوتکې په برید کې د عب بې
و، چې دغې ډلې په دویم ګام کې خپل فعالیتونه د افغانستان له ختیزو والیتونو کونړ او ننګرهار څخه پیل کړل. د 

و دا والیتونه د پاکستان له دغو والیتونو ارزښت په دې کې هم و، چې دلته د سلفي فکر پلویان او الرویان شته دي ا
قبایلي سیمو/ایجنسیو سره هم تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د پاکستاني نظامیانو د ضرب عضب عملیاتو هم یو شمېر 
کسان د افغانستان په لور راواړول او له کبله یې دلته د اسالمي دولت ډلې جنګیالي ډېر شول. په دغو جنګیالیو کې 

وړ او یو شمېر نورو پښتنو ایجنسیو وو. د ننګرهار والیت ارزښت په دې کې هم و، ډېر شمېر یې د اورکزۍ، باج
 راتګ وکړای شي. -چې دوی به په اسانۍ سره وکوالی شي، خپلو سیمو ته تګ

کال تر جوالی  ۲۰۱۵د کونړ په پرتله داعش ډلې په ننګرهار کې ډېرې بریاوې لرلې او د یوې څېړنې له مخې، د 
اړخیزه جګړه کې ښکېله شوه. له یوې خوا یې له  ونیولې. خو ډېر ژر دغه ډله په یوه درې ولسوالۍ ۸پورې یې 

افغان طالبانو سره جګړه پیل شوه او له بلې خوا د افغان حکومت له عملیاتو او د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ 
 ورو ته راکمه شوې ده. وه. همدا المل شو، چې اوس یې تر ولکې الندې ساحه له اتو ولسوالیو څخه څل

 اسالمي دولت ډله او د ټولو بمونو مور
د امریکا او افغان حکومتونو په رسمي بیانونو کې، د دغه بم د غورځونې تر شا لوی هدف د اسالمي دولت یا داعش 

خوا،  شمېر لوړ پوړو چارواکو لهډلې اړوند خراسان والیت ډله په نښه کول ښودل شوي؛ خو وروسته د امریکا د یو 
 له دغه بیان سره ضد او نقیض بیانونه هم واورېدل شول. 

په بل اړخ کې، د افغان امنیتي ځواکونو او یو شمېر حکومتي امنیتي کارکوونکو په خبره، د اچین له اسدخېلو سیمې 
ازې دا چې ماینونه خښ کړي وو، څخه ډېری ملکیان ایستل شوي وو، په دې سیمه کې، د داعش ډلې جنګیالیو نه یو

بلکې ژور تونلونه او سمڅې یې هم ایستلې وې او امنیتي ځواکونو ته یې سخته کړې وه، چې له یوې خوا پرمختګ 
وکړي او له بلې خوا د ډرون بریدونو پرمټ دوی له منځه یوسي. همدا المل و، چې د دغه بم اړتیا پیدا شوه. په 

نو عمومي قوماندان جان نېکلسن هم وویل، چې د ټولو بمونو د مور استعمال اړین و؛ افغانستان کې د بهرنیو ځواکو
ځکه له دې پرته به یې د افغان او بهرنیو ځواکونو تلفات زیات کړي وو. د دې ترڅنګ، د دې لپاره چې له خلکو 

کې د ملي اردو ویاند او څخه د ملکي تلفاتو اندېښنې لرې شي، د ملي دفاع وزارت ویاند دولت وزیري، په ننګرهار 
 د اچین ولسوال په دغه ستر برید کې د ملکي تلفاتو د نه شتون په تړاو څرګندونې وکړې. 

 له دې سره سره، یو شمېر داسې نکات شته دي، چې الهم ګونګ پاتې دي، لکه:
کېږي؛ بلکې کله  داعش ډله، چې تر ډېره د یوې ګوریالیي ډلې بڼه لري، په یوه ځانګړي ځای کې نه پاتېلومړی؛ 

په یوه سیمه او کله ورسره په اړونده بله سیمه کې وي. دغه راز له ادعا کوونکو لورو )امریکا او افغان حکومت( 
 ګړي او خپلواک لوري په دغه بم کې یوازې د داعش سرتېرو وژنه نه ده ثابته کړې. پرته کوم بل درېیم

عش ډلې مرکز وي، نو ډېره ممکنه ده، چې له دوی سره به یو که چېرې د اچین ولسوالۍ اسدخېل سیمه د دا دویم؛
 شمېر بندیان او ځایي کلیوال هم په دغه سیمه کې مېشت وو؛ ځکه د خوندیتوب له پلوه ستراتېژیک ارزښت لري. 

د دغه بم حجم، د چاودلو ډول او زور ته په کتلو سره ممکنه ده، چې له اسدخېلو سره په اړوندو نژدې سیمو  دریم؛
کې هم ملکي خلکو ته تاوانونه او تلفات اوښتي وي؛ ځکه دغه بم شاوخوا لس ټنه وزن لري او ځمکې تر رسېدو لږ 

 مخکې چوي. له همدې کبله د ځمکې پر سر تر څو کیلومترو پورې ویجاړی کوي.
بم د کارولو  د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې، چې دوی به د دغه بم ارزونه ونه کړي، هم د دغهڅلورم؛ 

 پر السته راوړنو پوښتنې راپورته کړې دي.
د مختصصینو له نظره په دغه بم کې د استعمال شوو کېمیاوي موادو له کبله، دا بم په راتلونکیو وختونو کې  پنځم؛

کې  په دغه سیمه کې پراخ او جدي چاپېریالي او روغتیایي تاوانونه له ځان لري؛ ځکه چاپېلاير ساتونکو په دغه بم
کېمیاوي مواد د سرطان زیږوونکو موادو په نوم ثبت کړي، چې په اسانۍ سره له ډېرو  "ټي اېن ټي"کارول شوي 

 الرو د انسان وجود ته الر موندلی شي.
 ییزو او نړیوالو بدلونونو له لیدلوري د ټولو بمونو مور؛ د سیمه
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اخوا، په افغانستان کې د دغه بم استعمال یو شمېر د داعش ډلې پرضد د دغه بم د استعمالولو اړوند رسمي بیان ور
 نظریو ته الره خالصه کړې:

د دغه هوایي برید موخه د یوې سترې وسلې امتحانول وو. که څه هم یو شمېر دا ویالی شي، چې دا  لومړۍ نظریه؛
کې استعمالېږي.  بم ډېر وړاندې جوړ شوی او هم ازمویل شوی و؛ خو بیا هم دا لومړی ځل دی، چې دا بم په جګړه

دویم دا چې لومړی ځل دی، چې په یوه غرنۍ سیمه کې وکارول شو او له غورځونې وروسته د امریکایي ځواکونو 
 د څېړنې یوې ډلې په سیمه کې د خاورو، ونو او بوټو پر نمونو څېړنې پیل کړې.

د امریکا اړیکې له شمالي  په یوه داسې مهال کې، چې دویمه نظریه؛ شمالي کوریا او روسیې ته زور ښودنه؛
کلونو په پرتله د خرابېدو په لور روانې دي، هم پوښتنې راوالړې کړې دي. تر  ۱۵کوریا او روسیې سره د تېرو 

ټولو مهمه د دغه برید وخت دی. دا برید په هغه ورځ وشو، چې مسکو د افغانستان په تړاو د درېیمې ناستې کوربه 
دغه روانه پروسه په سیمه کې د امریکا پرضد له یوه نوي اېتالف سره پرتله کېږي.  و. د افغانستان په تړاو د مسکو

امریکا له وړاندې له دغې پروسې سره مخالفت ښودلی دی او پر روسیې یې تور پورې کړی، چې له طالبانو سره 
 مرستې کوي.

دي. دی چې اوسمهال د د دې ترڅنګ، د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس څرګندونې هم په همدې تړاو 
ورځني سفر دی وایي، چې شمالي کوریا دې نور د امریکا د  ۱۰شمالي کوریا د ګاونډیو او سیالو هېوادونو په 

ستراتېژیکې چوپتیا امتحان نه اخلي. په تېرو دوو اوونیو کې نړۍ په سوریه او افغانستان کې د بریدونو له الرې 
ې ښکاري چې امریکا په دغه کار سره د روسیې، شمالي کوریا او په زموږ د ولسمشر ځواک ولید. ځکه نو داس

 سیمه کې یو شمېرو نورو هېوادونو ته پیغام درلود.
 د افغان حکومت دریځ

خوا د ټولو بمونو مور بم د استعمال له اعالن وروسته اعالمیه خپره کړه، چې دا برید له  افغان حکومت د امریکا له
 ترسره شوی. وروسته اجرائیه ریاست هم د دغه بم له کارولو مالتړ وکړ. افغان حکومت سره په همغږۍ

افغان حکومت نه یوازې دا چې په ننګرهار کې د ټولو بمونو مور بم له کارونې مالتړ وکړ، بلکې د عامه ذهنیت 
خصصینو له قوله لپاره یې د دغه برید په ګټه بیانونه هم خپاره کړل. د بېلګې په توګه، سره له دې چې د اړوندو مت

دا بم په سیمه کې چاپېریالي او روغتیایي ستونزې له ځان سره لري؛ خو د افغانستان د روغتیا وزارت له برید څخه 
کم وخت وروسته د دغه برید په ګټه بیان خپور کړ. په داسې حال کې چې له برید وروسته د افغان حکومت 

ګ اجازه نه وه او نه یې هم په دې تړاو د کومې بلې څېړنې سند له منسوبینو ته په سیمه کې د څېړنو او هلته د ورت
 ځان سره درلود.

همدا المل و، چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له برید یوه ورځ وروسته په یوه غونډه کې، ملي وحدت 
ه په ملي خیانت تورن کړ او حکومت د ده په خبره په هېواد کې د امریکا د وسلو ازمایلو ته د اجازې ورکولو له کبل

زیاته یې کړه، چې دی دا حکومت د خپل ځان او خپلو ارمانونو استازی نه بولي. د ده په وینا، د دغه بم کارونه د 
 هېواد پر ملي حاکمیت ښکاره تېری دی.

رو تجربو د دغه بم د کارونې له موافقو او مخالفو دریځو وراخوا، د افغانستان د جګړې له پېچلي وضعیت او تې
جوته ده، چې په دا ډول بریدونو او وسلو کارولو دا جګړه ختمېدونکې نه ده او بالعکس دا برید او ترڅنګ یې د 

 چارواکو ځینې بیانونه د جګړې پای ته رسولو ته د ژمنتیا ښکارندویي نه کوي.
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

