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 2تر 1 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

 

 ۲۰۱۷/۰۴/۱۴                                                                    والیسلطان جان کل ریانجن
 

ستره فاجعه؟ ولوټتر  کاید امر یپه افغانستان ک  

نیټه  ۱۳عیسوی کال د اپریل د میاشتی په  ۲۰۱۷په ډیر خواشنی سره د ټولی نړی خبری رسنیو خبر ور کړ چی د 
هجری قمری کال د رجب المرجب د  ۱۴۳۸نیټی سره او د  ۲۴هـجری  شمسی کال د حمل د میاشتی د ۱۳۹۶چی د 

دقیقود متده ایاالتو پوځ  د ننګرهار  ۳۰بجو او  ۷نیټی سره برابره ده ، په محلی وخت د ماښام په  ۱۶میاشتی د 
والیت د شینوارو د لوی ولسوالی مربوط د آچین په ولسوالۍ باندی یوه بمی حمله وکړه. د غه بمب د هغو آتومی 

مه د  ۹مه د جاپان د هیواد  په هیروشیما او د اګست په  ۶کال د اګست د میاشتی په   ۱۹۴۵د بمونو نه وروسته چی 
 ناګاساکی په ښارونو د امریکا زبرځواک استعمال کړی وو، تر ټولو لوی بمب دی چی استعمال شو.

 
ه  یی یو میل یا ټنه وزن لری، د تخریب ساح( ۱۱د معلوماتو له مخی دا بمب چی د بمونو د مور په نوم یادیږی )

 – C 130 )ـ کارګو   ۱۳۰کیلو مترو د شعاع په اندازه ده. دا بمب د مخصوصو الوتکو په ذریعه چی  سی  ۱،۶
Cargo)    په نوم یادیږی انتقال او ویشتل کیدلی شی. دا بمب په نظامی ساحه کی د( MOAB) or (Massive 

Ordnance Airburst Bomb)  وم میالدی  ۲۰۰۰وار د پاره د پنتاګون له لوری په په نوم یادوی چی د لومړی
 میالدی کال کی  و ازمایل شو، خو تر اوسه پوری نه و استعمال شوی. ۲۰۰۳کال کی  جوړ او په 

 
د وسله والو په مرکزونو باندی چی د  (ISIS)د متحده ایاالتو خبری رسنی اطالع ورکوی چی دا بمب د )داعش( یا 

اتو کی په پخوانیو کیندل شو سمڅو کی ځای پر ځای شوی وو اچول شویدی، او د دی آچین د ولسوالی په مربوط
هیواد پوځی مامورینو زیار ویستلی چی د دی بمب د چاودنی له کبله د ملکی تلفاتو نه ډه ډه وشی، چی ډیره د خندا 

 او حماقت نه ډکه ادعا ده.
 

ورین له کبله به په حقیقی توګه د هغی سیمی ملکی او که څه هم تر اوسه پوری پوره نه ده معلومه چی د دی ستر نا
  (ISIS)سیدونکو ته څومره د سر او مال تاوان رسیدلی وی، خو دا یوه خبره ټولی دنیا ته معلومه ده چی د داعش 

وحشی ډله د لومړی وار د پاره په سوریه کی د بشار اسد د حکومت د را پرځولو د پاره د امریکا له لوری منځ ته 
له او ورو ورو یی په منطقه کی د خپلو پلوی دولتونو لکه پاکستان او سعودی عربستان په زریعه د دی وحشت راغ

تخمونه نوری اسالمی نړی او له دی جملی څخه افغانستان ته، او د سیمی د مناسب موقعیت له امله د شینوارو 
وده یی ورکړه او تقویه یی کړل. همدارنګه منطقی ته چی د پاکستان سره په پوله کی موقعیت لری هم را ورسول، 

په دی خبره هم د بل هرچانه د متحده ایاالتو هغه پوځی اداره  چی په افغانستان کی  د افغانانو په وژلو او سرکوبولو 
بوخته ده په دی ډیر ښه پوهیږی چی  ټول وسله وال لکه  د طالبانو ډلی، د حقانی ډله، د منځنی اسیا یاغی ډلی او 

ټول چی په افغانستان کی په تروریستی فعالیتونو بوخت دی، د خپل ځان د ساتنی د پاره د سیمو د ولسی  داعش
خلکو نه د سپر په توګه کار اخلی او هر کله چی په هره سیمه کی د دولت یا د ناتو د ځواکونو له لوری پوځی 

د ښځو او ماشومانو په ګډون د تلفاتو شمیر  عملیات تر سره کیږی نو د وسله والو  کسانو نه د ملکی بی ګناه خلکو
څو چنده زیات وی. خو امریکایی رسنی په ډیری بی حیایی سره په داسی حال کی چی نه د سیمی خلکو ته د بمب 
اچولو نه د مخه خبر ورکړ شوی او نه  داسی وخت کی دا حمله شوی چی ا قالً د سیمی او سیدونکی چیرته په خپلو 

دقیقی  لومړی ماسختن دی او خلک ټول خپلو  ۳۲اخته وی، داچی په هغه سیمه کی  اوه بجی او کروندو کی په کار 
زیار ویستل شوی چی د ملکی خلکو تلفات یا نه وی او یا »کورو ته ځی، نو سړی څنګه دا ادعا کولی شی چی : 

ه تروریستی ډله ګڼي ولی یی دلته ډیری پوښتنی را پیدا کیږی چی که امریکا د داعش ډله یوه خطر ناک« هم کم وی؟
په سوریه کی له منځه نه وړی؟ او که دا ډله د امریکا د ګټو خالف عمل کوی ولی پاکستان دی ته نه اړباسی چی د 
هغوی د هراړخیزی همکاری،  وسله وال کیدو او د افغانستان په وړاندی د هغوی له مالتړ څخه منعه کړی؟ او تر 

نیټه د روس په هیواد کی د افغانستان په ګډون  ۱۴چی د جمعی په ورځ د اپریل په  ټولو مهمه دا چی په نظر کی ده
د روس، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او احتماالً د منځنۍ اسیا د ځینو نورو هیوادونو په ګډون په افغانستان کی 

کی د ګډون کولو بلنه ورکړل  د سولی د خبرو په هکله یوه غونډه جوړیږی، چی متحده ایاالتو ته هم په دی غونډه
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 2تر 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شوی وه، خو د نا معلومو د الیلو له کبله د متحده ایاالتو حکومت په هغی کی د ګډون کولو نه ډه ډه وکړه، ولی په 
دی وخت کی دابمی حمله وشوه؟ دی ته ورته نوری په سلکونو پوښتنی شته چی زمونږ پوهان او څیړونکی به ور 

ی وروستی شیبه کی د کلی نه تیلفون کی و ویل شول چی شا و خوا ډیر کلی باندی خبری ولری. ماته په همد
کورونه نړیدلی دی  او د اټکل له مخی ممکن تر دری سوه پوری ملکی کسان په شهادت رسیدلی وی او سړک ته  د 

ه خپل نژدی پرتو سیمو نه د ژوبلو کسانو چی اکثراً ښځی او ماشومان دی ډلی راوړلی کیږی، څوک جالل اباد ت
 زخمیان وړی او څوک یی پیښور ته، خو اوس شپه ده پوره پته نشته سبا به هر څه روښانه شی بیا به خبر در کړم.

 
 ) انا هلل و انا اله راجعون.(
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