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 14/04/2017                   م. عارف عباسی

 مادر بامب ها 
 !آزمایش شد باالی وطن بی مادر

بعد از جنگ جهانی دوم شوروی سابق مترادف با انکشاف سالح ذروی خود سالح عادی و تاکتیکی خود را توسعه 

ز تجاوبخشیده در بخش نظامی بحری، هوایی و زمینی سرمایه گذاری های هنگفت نمود و 

شوروی  جدید نظامی اش در افغانستان مساعد ترین فرصت برای آزمایش هر نوع اسلحۀ

 شمول اسلحۀ کیمیاوی بود.ه ب

در هکذا امریکا در جنگ ویتنام موقع یافت تا پدیده های عصری صنعت نظامی خود را 

استفاده کرد که یک ساحۀ « دیزی کتر»و از بامب هایی به نام  قرار دهد آزمایشمعرض 

 نوع بامب های نوهزاران در افغانستان  .بزرگ جنگل را از درخت و گیاه پاک می کرد

با قوت های تخریبی متفاوت مورد استفاده قرار گرفت که قوی ترین آن برای تخریب سوموچ های توره بوره  ساخت

 بود. 

موفق به ایجاد سازمانی نگردیده که استعمال نوعیت اسلحه را در جنگ های داخلی تحت نظارت  تا حال جامعۀ جهانی

 شمول اسلحۀ کیمیاوی منع نموده در صورت تخلف از آن اقدامات الزم نماید. ه قرار داده و استعمال بعضی را ب

 اشتن دارد.یخ نوشتن زیر آفتاب گذ شورای امنیت ملل متحد و اعالمیه ها حکم در یفیصله ها

و در  درمی گذ سال 17ولسوالی اچین والیت ننگرهار مورد استفاده قرار داد که از ساختمان آن در بامبی را  امریکا

است و از بس که وزن سنگین دالر ملیون  16هزار پوند و قیمت  20ملیون دالر مصرف شده با وزن  300تولید آن 

در عقب طیاره در هوا لول می خورد. و این اولین باری است که مورد داشت توسط طیارۀ باربری انتقال داده شد که 

مین می لرزاند و تلفات نظامی و ملکی این بامب تا حال نشر نشده. اما قوت آن تا یک مایل ز آزمایش قرار می گیرد.

 سطوح عمیق تخریب می کند.محل اصابت تا 

نقل قول می کند که دو روز قبل اردوی ملی تا  ولت وزیریجنرال د نیویارک تایمز از سخنگوی وزارت دفاع افغانستان

تنگی اسد خیل پیشروی نموده اما با مقاومت شدید داعشیان از مغاره های کوه ها روبرو شده عقب نشینی کردند و کمک 

عش اقوماندان امریکایی در افغانستان این بامب را برای تخریب مواضع دفاعی د« نیکولسن»هوایی خواستند و جنرال 

 توصیه نمود. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت ریاست جمهوری بی اطالع نگهداشته شد.

 شکاکین سیاسی می گویند پرتاب این بامب دو هدف داشت
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 زدن نداف و لرزاندن حالج )کوریای شمالی(  -1

 شود لادانۀ آن بر کوریای شمالی استعم 100مؤثریت و قوت تخریبی این بامب که اگر در صورت ضرورت   -2

مالک و بازخواست گری  افغانستان سال ها است که آزمایشگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی بوده و صاحب و -3

 ندارد.

مبصرین سیاسی این ماجراجویی ها را، در سوریه، عراق و افغانستان شیوه های حربی بدون نصب العین مشخص 

را باور بر این است که تحقیقات تماس های متحدین ه ای)تاکتیک های بدون سترتیجی(. عد سیاسی و نظامی می دانند

در زمان انتخابات ریاست جمهوری به اساس راپورهای مقامات استخباراتی امریکا و متحدین غربی در با روسیه ترمپ 

مسیری روان است که برای ترمپ خطرات احتمالی سیاسی را پیش آورده و از جانبی تا حال ترمپ نتوانسته مشاورین 

ران او کار آگاه سیاسی را برای تعیین یک هدف همآهنگ سیاست داخلی و خارجی دور خود جمع نماید بیشتر همک ورزیده

اشخاص آماتور و دارای آجندا و طرز دید خاص خود اند یعنی ترمپ نتوانست که از سیاست عنعنوی و نفوذ واشنگتن 

نگ کاری بسازد و حتی به مخالفت اعضای حزب و از خود طرح همآه خندق را پاک کند() جریانات فاصله گیرد بر

 خود در خانۀ نمایندگان مواجه شد.

 حیث رئیس جمهور در قصر سفید دیده می شود.ه تغییرات فاحش بین وعده ها و بیانات ترمپ در وقت انتخابات و فعالً ب

 : گفتدونالت ترامپ 

 « و وظیفۀ  برایم امریکا اول است و من رئیس جمهور دنیا نیستم

  .هر که می داند و کارش مللی را ندارملپولیس بین ا

  گفت برای اهدافی سازمان دهی  واست، ناتو را فرسوده و بیکاره

  شده بود که حاال وجود ندارد.

  و از مخالفت خود با  مداخلۀ امریکا را در سوریه شدیداً انتقاد کرد

  جنگ عراق بار ها یاد کرد. 

  تریلیون دالر را  6خواند و مصرف تغییر نظام ها را سیاست غلط

در جنگ های شرق میانه به ضرر امریکا خواند و گفت با این پول 

  امریکا دو برابر آباد می شد.

 .گفت باید عربستان سعودی مصارف عساکر ما را بپردازد ما گارد محافظ شاهان سعودی نیستیم  

  کشیده را گفت چین از لحاظ اقتصادی ایزار ما 

  و دل یاران دیرین چون انگلستان، جرمنی و  نشان نداد چندان خوش بینیو جاپان  جنوبیو در مورد کوریای

  فرانسه شکست.

  دیواری روابط خود با مکسیکو تیره کرد کردن اعمار با 

 نمودداد تجارتی را با کانادا قطع  و قرار. 

شاور حیث مه و تقرر دو جنرال مجرب بحیث قدرت نظامی و اقتصادی دنیا ه واقعیت های عینی دنیا و نقش امریکا ب ولی

 امنیت ملی و وزیر دفاع ترمپ را به مسیر انعطاف پذیری کشاند.

کوریای شمالی از او مدد خواست. درب مدارا و مالئمت پیش آمده در مورد  از جاپان به گرمی استقبال کرد و با چین از

را به سوریه گسیل داشت  آزادی موصل با قوای عراقی یاری نمود. قوای خاص خودای بربه عراق عسکر پیاده کرد و 

کالن بامب ها را در ولسوالی اچین والیت و مادر راکت تاماهاک مورد حمله قرار داد 59با را و میدان هوایی سوریه 

 ننگرهار برای از بین بردن پناه گاه ها و سنگر های داعش پرتاب کرد.
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ماجراجویی ها برای تغییر اذهان عامه از اصل موضوع ارتباط اسرار آمیز ترمپ با روسیه و پوتین است می گویند این 

ه یی با روسیو تدابیر بعدئ موهوم و مکتوم است که امریکا در میان جنگ با داعش، از بین بردن بشاراالسد و رویارو

 چه راهی بر می گزیند. 

ریکا روشن نیست شاید گفته شود که حاال امریکا با داعش می جنگد دیگر در مورد افغانستان تا حال موقف رسمی ام

طور قاطع تبصرۀ کرده نمی تواند. میان ه طالب مطرح نیست. هیچ کس نمی داند و وزیر خارجۀ امریکا در این موارد ب

ای زیادی موجود موقف نمایندۀ امریکا در ملل متحد در مورد روسیه و سوریه با قصر سفید و وزارت خارجه تفاوت ه

 است.

هان دیده شود که سیاست ج در گمی سیاسی بازار مبصرین سیاسی را چاق ساخته تبصره های مختلف می نمایند. این سر

حیث قدرت سیاسی و نظامی چه نقشی خواهد ه نو به پا خاسته به کدام جهت روان است و روسیه ب یبا همه آشوب ها

 داشت.
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