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 افغانستان

البراتوار آزمایش سالح کشتار کتلوی   

 

پٌِاّس جٌگ ًاهوکي عاختَ اعت . جٌگ ُای لشى رسّی ػوآل تشخْسد دّلت ُا سا دس هیذاى ُای  عالح دعتشعی تَ 

تیؾتش جٌگ دّلت ُا تا هلیؾیا اعت کَ  دس ؽِش ُا تشاکن کشدٍ اًذ . یکی اص پشّتلن ُای هطشح اهشّص دس تشاتش  ۳۲

اسدّ ُای هذسى جِاى کَ دس هذْس جٌگ دّلت ُا عاص ّ تشگ یافتَ اًذ ، تطاتك عاختاس لْای هغلخ دس تشخْسد تا 

شی اعت . تشای کغة تجشتَ دسیي عادَ ؽِشک ُای هقٌْػی ایجاد هیؾًْذ . دساى تاسک ُای ًظاهی هلیؾیای ؽِ

تؼثیَ هیگشدًذ. ؽْسؽیاى ّ مذ ؽْسؽیاى کزایی جا تَ جا هیؾًْذ. هاًْس ًظاهی تشای عشکْتی ؽْسؽیاى عاصهاًذُی 

 هیگشدًذ . ایٌِوَ تا فشف هلیْى ُا دالش. 

دس اختیاس لْت ُای اعتؼواسی غشب گزاؽت تا تا خاهش آسام تَ تِای کؾتي ُضاساى  جٌگ افغاًغتاى هْلغ اعتثٌایی سا

 افغاى دس هْل یک ًّین دَُ التشاتْاس سایگاًی سا تشای آصهایؼ هذسى تشیي افضاس جٌگی خْد دس اختیاس داؽتَ تاؽٌذ.

تشای اّلیي تاس پظ اص ،  ًل پشعْ ۲۸۱۱تا تشکیة لْای تذشی ، ُْایی ّصهیٌي تا «  ۸۵تاعک فْسط »  دس افغاًغتاى

 اص ظشفیت ًِایی تخشیثی خْد دس ػولیات لٌذُاس اعتفادٍ کشد.  ۲۴۱۱

، تیؾتشیي هْسد  دس جِاى اصجولَ تالماى تیاسٍ تذّى عشًؾیي ( تَ همایغَ عائش هٌاهك هؼشّك تَ جٌگ« ) دسّى » 

  اعتفادٍ سا دس کاسصاس افغاًغتاى داؽتَ اعت.

دسّى اعلذَ ًثشد ُای آیٌذٍ اعت. ًثشدی کَ دساى دسّى تذّى عشًؾیي ّ هولْ اص هْاد اص ًگاٍ هٌِذعیي جٌگ ، 

اًفجاسی تَ عْی ُذف جٌگی ایکَ لثآل دس فافلَ دّس سّی پشدٍ کاهپْتش تؼییي گشدیذٍ اعت تَ فْست اتْهاتیک 

لْهاًذٍ  دٍ هیتْاًذ  .چِل عاػت دس ُْا گشدػ کش ّ چاسًؼل سّاى تاؽذ. دسّى تَ تی فذائی تال پشًذٍ دشکت هیکٌذ

آى دس دعت کغیغت کَ دس فافلَ ُای دّس ػمة کاهپْتش ًؾغتَ اعت. دؽوٌاى  چؾن تَ چؾن لشاس ًذاسًذ یؼٌی ُوذیگش 

 سا ًویثیٌٌذ . دسعت هاًٌذ تاصی ُای ّیذیْی ًْجْاًاى ) پلی عتیؾي ( .

جٌگي سا کَ اهکاى داؽتي کوتشیي تلفات تشای اهشیکائیاى هیذاى جٌگ افغاًغتاى صهیٌَ هالئی اًکؾاف ایي افضاس  

 اًغاًی هشف هِاجن سا دس جٌگ هیغش هیگشداًذ فشاُن کشدٍ اعت. 

دسّى سا دس جٌگ اعتخثاساتی چؾن ّگْػ « ژّاى ژّهپش » جٌشال  لْهاًذٍ دسّى دس دعت عی ، آی ، ای لشاس داسد.

ص آصهْى تذسعتی تذس ؽذٍ اعت.اسدّی اهشیکا تْفیف هیکٌذ کَ تا اّماع کؾْس کُْغتاًی افغاًغتاى ا  
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، پشدٍ اص سّی  ًوْدٍ، آّاص ثثت  تشداؽتَ اعتفْتْ   سّص ّ ؽة عال خذهت دس افغاًغتاى  ؽاًضدٍدس هْل  دسّى

ّ ػٌذالنشّست تَ دیث هشکض اتقال هخاتشاتی تشای ّادذ ُای هختلف دسگیش  داؽتَتشدؽوي پٌِاى  جٌگی اُذاف

 گشفتَ اعت.هْسد اعتفادٍ لشاس  تا دؽوي جٌگ

جٌگ افغاًغتاى هْلغ خْتی تذعت داد تا عی، آی ،ای دسّى ُای هخاتشاتی سا تا ًقة دّ ساکت مذ تاًک تَ دسّى  

 ُای جٌگی تثذیل کٌذ . ساکت ُا اص فافلَ دّس اص ػمة پشدٍ کاهپْتش فیش هیؾًْذ. 

دس آعتاًَ تجاّص اهشیکا   ۸۳ب ـ تقْس ّالؼی اص ّدؾت ّ ّیشاًی جٌگ افغاًغتاى سا هیاسٍ تن افگي اصیي گزؽتَ 

تذعت داد . آى صهاًی تْد کَ تا پشتاب رخیشٍ توی  تَ پیواًَ چٌذیي فیل غْل پیکش سّی صهیي سا تا اًثٍْ عواسق ُای 

 دّد ّ آتؼ فشػ کشد. 

کالعیک تْى تن  ۴۱ُضاس کیلْهتش اص هشکض پشّاص هیتْاًذ تا  ۲۱دّفذ ّ تیغت  تْى ّصى داسد  ّ تا  پیوْدى  ۸۳ –ب 

 ّ ساکت ُای ُْا تَ صهیي سا دول کٌذ .

دس تشخی اصیي توة ُا اص یْساًیْم غٌی ؽذٍ اعتفادٍ ؽذٍ اعت کَ تاثیشات هخشب آى تا عال ُا تالی هیواًذ ّ  تاػث 

 تیواسی ُای خطشًاک هخقْفا دس ًْصداى هی ؽْد. 

اص فْتْ ُائی کَ دس هشاکض فذی دس هٌاهك جٌْب کؾْس اص ًْصاداى ًالـ الخلمَ تشداؽتَ ؽذٍ اعت تشهیایذ کَ لْای 

 ائتالف ًظاهی تیي الوللی دس تٌالل تا تؼِذات تیي الوللی خْد اص تکاس تشدى تن ُای کویاّی دس جٌگ دسیغ ًکشدٍ اًذ.

دول  ُّضاس هتشی  ۲۸ًضدیک تَ عشػت فْت تا استفاع   لادس تَ پشّاص تا عشػت،  ۸۳-بیکی اص هْدل ُای 

ُای تِاجوی اعتشاتژیک،  ُای هتؼاسف تشای هأهْسیت دس جٌگ ۸۳-اعت. اص ب ؽًْذٍ هتؼاسف ُذایتُای اتوی یا  توة

 هیؾْد. دسیایی اعتفادٍ  پؾتیثاًی ًضدیک ُْایی، ّػولیات

سفغ ؽْد : هیاسٍ اص هشدلَ افضاس  ۸۳تجشتَ جٌگ افغاًغتاى هْلغ خْتی تذعت داد تا کوثْدی ُای تخٌیکی ب ـ 

عتشاتژیک عٌگیي ّصى ّ داسای ظشفیت کن هاًْس تَ ُْاپیوای تکتیک داسای لاتلیت تذشک ّ هذاخلَ دس توثاسدهاى 

اص فافلَ  تشایؼجٌگ ُای هلیؾیایی تثذیل ؽذ. هیاسٍ تا عیغتن جذیذی هجِض گشدیذ کَ هیتْاًذ هثك هؼلْهات تاصٍ ایکَ 

تگیشد. تَ ایي هٌظْس تا اعتفادٍ اص تجشتَ افغاًغتاى  اعت آخشیي اُذاف لاتل سّیت خْد سا دس صهیي ًؾاًَ دادٍ ؽذٍ دّس

 تن ُای خْؽَ یی ّ ساکت ُای صیشک ) عواست توة ( تؼثیَ ؽذ. ۸۳دس ب ـ 

 فشِػی توة فشػی پخؼ هیٌوایذ . ُش توة ۳۱۱تیؼ اص  توة تن خْؽَ یی پشتاب کٌذ. ُش  ۴۱هیتْاًذ ُشتاس  ۸۳ب ـ 

اًفجاسي دس عادَ یی تَ ّعؼت دّاصدٍ  لطؼاتیک گیالط آب پخؼ هیکٌذ. اًفجاسی تَ اًذاصٍ  لطؼَ ۴۱۱تَ ًْتَ خْد 

 .جاسّب هیکٌذاًظ ّ جٌظ سا اص سّی صهیي  هیذاى فْتثال اهشیکا 

. آًگاٍ تؼذآ تَ ؽیٍْ پخپل عش تَ هثاتَ هایي عاػتی مذ پشعًْل ّ ػشادٍ  ذٌٌوایفیقذ تن ُای فشػ ؽذٍ اًفجاس ًوی ۲۱

هایي ُای عاػتی ّ خْؽَ یی سا لْاًیي تیي الوللی لْیآ هٌغ کشدٍ اعت. اهشیکا هثك جات ػول هیٌوایٌذ . اعتؼوال 

 هؼوْل خْد سا اص اهنای کاًْاًغیي ُای هشتْه کٌاس کؾیذٍ اعت.

ًقة اعت داسای یک تْى هْاد اًفجاسی اعت.  ُش یک ایي ساکت تا  ۸۳ساکت صیشک ) عواست توة ( کَ دس ب ـ ُش 

شی هیؾْد ّ اُذافی سا ًؾاًَ هیگیشد کَ یک کْهاًذّ دس عادَ اص هشیك لوش هقٌْػی سُث« ژ ، پ ، اط » عیغتن 

ًْاهثش دس جشیاى هذافشٍ صًذاى هضاس  ۳۲تشایؼ هخاتشٍ هیٌوایذ. ًاسعائی تکٌْلْژیک ایي ساکت ّلتی ثاتت ؽذ کَ دس 

 اتفاق افتادصهاًی دس لٌذُاس ۳۱۱۲ دعاهثش  ۸. دادثَ هِن تش دس ؽذصخوی تا فیش ساکت ؽشیف پٌج کْهاًذّی اهشیکایی 

کَ داهذ کشصی دس سکاب کْهاًذّی اهشیکایی تشای گشد آّسی لطؼَ هذافع تا تلفْى هْتایل هقشّف هفاُوَ تا سیؼ 
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تي  ۳۱ػغکش اهشیکایی کؾتَ ؽذ ،  ۴. ساکت دس هجاّس  لشاس گاٍ ػغاکش اهشیکائی افاتت کشد:  عفیذاى لْم تْد

 داؽت جشادت عطذی تشداؽت.دنْس س فذٌَ صخوی گشدیذ ّ داهذ کشصی کَ د

دس سدیاتی هخالفیي هْسد اعتفادٍ لشاس هیگیشد ،  ۸۳کَ دس ػولیات کوکی تا ب ـ  ۲۵ّ اف ـ  ۲۸ًمؼ هیاسات اف ـ 

هغلخ دس هخفیگاٍ ُای هغاسٍ ّ تًْل ًیض لاتل یاد آّسی اعت. ایي ُْاپیوا ُا هجِض تَ عیغتن سد یاتی تَ دغاب دشاست 

تا ًفْر (  ۳۵ –کیلْ گشام سا داسد. تن ) ژ ، ب ، یْ  ۴۱۱غتٌذ. ُْاپیوا ظشفیت دول توی تَ ّصى تیؼ اص تذى اًغاى ُ

 متر منفجر میشود. در زمین یک کوماندو هدف را توسط شعاع الیزر تعیین مینماید. ۶به ضخامت  ئی کتلهدس 

اطالعات رسیده از جبهات جنگ حاکی است که از چندین سال به این سو از جانب هلی کوپتر های ناتو به جبهات 

ملیشیای مقاومت اسلحه سبک مجهز به سیستم ارتباطی شعاع  الیزر پرتاب شده است. اپوزیسیون مسلح از دنیا بیخبر 

سالح را به جبهات توزیع کرده است.تیارات درون مجهز به سیستم مخابره الیزر محل سالح توزیع شده را کشف و 

 آنرا به مرکز قومانده ناتو مخابره کرده است. سپس بمباردمان خشک وتر همه را به خاکستر بدل کرده است. 

یْ ، عی ، ا ، ّی ( «  ) سّتْ » افضاس جٌگ آیٌذٍ اعت. هْلؼیت کُْغتاًی افغاًغتاى صهیٌَ خْب اعتفادٍ اص « سّتْ » 

دس آیٌذٍ ُای ًغثتآ دّس تلفات جٌگجْیاى سا تَ ففش خْاُذ سعاًذ.  « سّتْ » سا فشاُن کشدٍ اعت. اًکؾاف اعتفادٍ اص 

 اعتٌذ ، هاًٌذ تْت خْاُذ تکاًذ.«  سّتْ » اها هشدهی سا کَ هؼشّك تَ توثاسدهاى 

« سافال » هتذذیي اهشیکا دس التشاتْاس سایگاى افغاًغتاى هذسى تشیي عالح جٌگی خْد سا آصهایؼ کشدًذ : هیاسٍ 

 ْسیت چاس هاَُ گواؽتَ ؽذ. فشاًغْی تشای هاه

دس جشیاى تذسلَ لْای صهیٌی ائتالف ًظاهی تیي الوللی اص هغیش  ۳۱۲۲هی  ۳۱فشاًغْی دس « هیشاژ » ُْاپیوای 

هٌذشف ؽذ ّ جاًة هْمغ دّس کَ لْای ایتالیائی هغتمش تْد دشکت کشد. ػولَ هیاسٍ تا پشتاب تالْعیلَ پاساؽْت  خْد 

 سا ًجات دادًذ. 

لْهاًذاى ػوْهی ػولیات هخقْؿ ) عی ، اّ ، اط ( ) صهیٌی ، ُْایی ّ « کشیغتْف گْهاست » غْی جٌشال فشاً

اص دعت آّسد ُای التشاتْاس (  ۳۱۲۳ـ  ۲۳ـ ۱۴تذشی (  دس یک هقادثَ اختقافی ّ اعتثٌایی تا هجلَ فیگاسّ ) 

غتاى دس دّ عادَ لاتل هالدظَ اعت: ُن دافل کاس ها دس افغاً»  سایگاى هیذاى جٌگ افغاًغتاى چٌیي پشدٍ تشهیذاسد : 

آٌُگی فؼالیت هیاى لْای عَ گاًَ خْدی ّ اًغجام ػولیات تا لْای هخقْؿ خاسجی ) ائتالف ًظاهی ( . دس ُش دّ 

عادَ دس اًتمال اص تیْسی تَ پشاتیک، پیؾشفت چؾوگیش تذعت آهذ. ها دس اسامی ًِایت هؾکل آفشیي کلیَ داًؼ هغلکی 

شد آّسی هؼلْهات ، ػول هغتمین ، آهْصػ ّ کوک ُای اّلیَ تشای هجشّدیي تکاس تشدین . ها دساًجا خْد سا اػن اص  گ

 تا دؽْاسی ُای جٌگ آؽٌا ؽذین ّ دسط ُای گشاًثِایی دس ػشفَ هثاسصٍ تا ؽْسػ آهْختین.

ؼول صّد ٌُگام سا لْتِای ها تذسعتی تا ؽکل جٌگ هلیؾیایی خْد سا تطاتك دادًذ. اًؼطاف پزیشی ، لاهؼیت ّ ػکظ ال

دس اعتفادٍ اص تکٌْلْژی هذسى دشتی اص جولَ دسّى ػوآل آصهایؼ ًوْدین. تجاسب هغلکی تذعت آهذٍ  تْاًوٌذی کٌتشّل 

 « . جٌگ ًاهتؼادلی سا کَ ؽْسؽیاى افغاى تَ جلْ هیثشًذ  توا اػطا ًوْد 

 اؽک سا دس تالهن ًگاٍ داؽتَ اعت :اعتفادٍ اص التشاتْاس تی دس ّ دیْاس افغاًغتاى عیالب ُای هذُؼ خْى ّ 

 پْلیظ ؽاهل تلفات هیؾْد .  ۸۴ػولَ اهفائیَ ّ  ۴۱۴کؾتَ داؽت .  ۳۴۴۲عپتاهثش دس ًْیاسک  ۲۲دولَ تشّسعتي 

تشای افغاًغتاى آفشیذ هؼلْم ًیغت . اسلام هختلف تخویٌی ، تلفات سا « تْػ » تلفات دلیك فاجؼَ ایکَ اداسٍ  هاجشاجْی 

تا یک هلیْى ًؾاى هیذُذ. اگش ؽواس هجشّدیي سا تَ سلن کؾتَ ؽذگاى ػالٍّ ًوائین تلفات ّ صخویاى اص ُضاس   ۸۱۱اص  

 فیقذ تلف ؽذگاى هشدهاى هلکی اًذ. ۸۱عشدذ یک هلیْى تاال هیشّد. لشیة 



  

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ عشٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ ښت تاعْ ُوکاسۍ تَ ساتْلي.  پَ دغَ پتًَپَ دسافغاى جشهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ سالیږلْ هخکې پَ ځیش ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیضې تڼې پاصّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

 

  پیؾثیٌی هیکٌذ. ُضاس تي  ۲۲۱تیؼ اص  سلن دلیك تلفات هماّهت هغلخ هؼلْم ًیغت . تشخی آًشا تا

دس التشاتْاس تی دس ّ دیْاس افغاًغتاى، تذّى دس ًظش داؽت تٌاعة  تا ُذف جٌگی هظِش « هادس تن ُا » اصٍ آصهایؼ ت

 ًاکاهی اهشیکا دس تخؼ عیاعت ّ دیپلْهاعی  تشای دعتیاتی تَ اُذاف ژیْپْلتیک ّ عتشاتژیک دس هٌطمَ اعت .

س عیاعی فلخ تا هالثاى سا اص هشیك کاًفشاًظ اصیٌکَ هاعکْ تا اعتفادٍ اص سکْد ّ جوْد دس عیاعت اهشیکا اتتکا

اپشیل ( تذعت گشفتَ ،اهشیکا سا خؾوگیي عاختَ اعت. ایي خؾن سا اًفجاس تضسگتشیي تن غیش رسّی دس  ۲۱هاعکْ ) 

 ّالیت ًٌگشُاس توثیل کشد.

، تَ لنایای گ ٍ جٌّالؼیت ایٌغت کَ تا صهاًیکَ صهاهذاساى اهشیکا تا رٌُیت پْچ ّ غشّس آفشیي تغلو تش دًیا اص سا

تیي الوللی تشخْسد ادغاعاتی ّ عتیضٍ جْیاًَ داؽتَ ّ کؾْس ُای مؼیف ّ تی دفاع سا ُذف تِاجن لشاس تذٌُذ ، جِاى 

 فشاًغَ«  .  پایاى » ًا اهي خْاُذ تْد.   

 


