افغا نستان آزمایش گاه زرات خانه های امپریالیسم

مادر تمام بمب ها که در  13اپریل  2017در افغانستان از آن استفاده بعمل آمد.

ارتش ایاالت متحده امریکا بتاریخ  13اپریل  7:32 ، 2017صبح به ﻭﻗﺖ مﺤﻠﻲ ،بزرگترین،ﻭﻗدرتمند
ترین بم را که گفته شده غیر هسته ای بﻭده ،ﻭاز زرات خانه خﻭیش در ﻭلسﻭالی اچین -ﻭالیت ننگر
هار  -شرق افغانستان بر مبنای اظهارا پنتا گﻭن برای از بین بر دن غار ها ﻭتﻭنل های مغﻠق ﻭپیچیدکه
داعش از آن استفاده مینمﻭد بکارگرفته است.
این نﻭع بمب هارا بنام " مادر تمام بم " نیز یاد مینماید .گفته میشﻭد که از این نﻭع بمب ها اﻭلین بار
در تاریخ ،از آن استفاده میشﻭد.
مگر از این نﻭع بم ها،ﻭیا معادل آنرا ﻗبال نیز در اﻭایل اشغال افغانستان تﻭسط امپر یالیسم امریکا در
شرق ،هﻠمنددر غﺮب ﻭمنا طق دیگر نیزاز آن استفاده بعمل آﻭرده اند ،ﻭلی این نﻭع جدید " مادر تمام
بم ها " اﻭلین بار است که استفاده ،ﻭدر عمﻠیات جنکی آز مایش میشﻭد.
از مدل های اﻭلی آن که بنام ( شاک ان آ ) []B611-11ﻭیا شﻭکه ﻭترس است ،بر عالﻭه افغانستان،
در عراق ﻭدیگر کشﻭر های اشغال شده از آن استفاد بعمل امده است.
این سالح ( )(GBU-43/Bدر سال  2003ساخته شده ﻭآزمایش شد،ﻭتا آن زمان ﻗﻭی ترین بمپ بﻭد

این بم ها  21600پﻭند ﻭزن،ﻭ  30فیت طﻭل داشه ،ﻭ از طیارات نظامی ( کارگﻭ) از طریق در
ﻭازعقبی آن پرتاب میگردد.
سالح فﻭق نه تنها یک سالح است که هدف را مﻭرد اصابت ﻗرار میدهد ،بﻠکه به هدف جنگ رﻭانی نیز
از آن استفاده میشﻭد.به نسبت انفجار های پیهم آن سبب امحای مﻭجﻭدات ،ﻭخﻭنریزی گﻭشها میگردد.
تا فاصﻠه  1000متر هر چیزی را محﻭ مینماید.
تا فاصﻠه  1.7مایل تا نیم دائیره یک مایل ساختمان های سبک ﻭزن ،انسانها ،ماشین  ..را بر هم زده
امﻭاج شﻭکه آن انسانهارا بقتل میرساند
تا فاصﻠه دﻭ مایل سبب کر شدن انسانها میشﻭد .تا  5مایل سبب زمین لرزه ﻭتکان دریچه خانه ها میگردد
تا ارتفاع سی مایلﻭیا  10000فﻴﺖ ﻗارچ شعﻠه آن بﻠند میشﻭد ،ﻭﻗارچ مانند بمب اتمی تﻭلید مینماید
هزینه ساخت هر بمب ( جب بی یﻭ  43 /ب ) حدﻭد  16مﻠیﻭن دالر امریکایی بر آﻭرد شده ،از همین
رﻭ جنگ ها ﻭتجاﻭزات امپریالیستی برای الیگارش های مجتمع نظامی صنعتی ( سﻭد آﻭر ) است.
منابع خبری میگﻭید،تا هنﻭز مشخص نیست که چرا پنتاگﻭن تصمیم گرﻗت که از این نﻭع بم ها بر عﻠیه
داعش که دست به عمﻠیات ترﻭرستی انتحاری ،که با استفاده از سالح کال شینکﻭف استفاده مینمایند،
بکار گرفته شده تبصرهای ابتدایی پیرامﻭن استفاده از بم های " مادر تمام بم ها " ﻭجﻭد دارد که عمدتا
اداره جدید ﻭاشنگتن بعد از حمﻠه باالی پایگاه هﻭائی در سﻭریه ،در پی تها جمات جدید از طریق چنین
مانﻭر های نظامی ﻭ تقﻭیت حضﻭر نظامی خﻭیش در منطقه از جمﻠه در افغانستان است ،ﻭتﻭ جیه
حضﻭر نظامی داز مدت ﻭتعبیه نیرﻭ های نظامی بیشر در آن کشﻭر میباشدهدف ﻭاشنگتن از استفاده از
این نﻭع سالح های جدید ،ارسال پیام به کﻭریای شمالی ،عمدتا چین ﻭرﻭسیه است .
بﻠی همﻭطانان عزیز ،رفقا ،ﻭهمرزمان ﻭهمزبانان گرامی! این ﻭضعیت افغانستان ﻭجنایت است که
امپریالیسم اشغالگر با آزمایش سالح های تازه خﻭیش کشﻭر مارا به مرکز آزمایشگاه سالح های
مرگبار خﻭیش ﻗرارداده ﻭبه به نابﻭدی میکشانند.
اینکه چه چه تعداد انسانهای غیر نظامی بیگناه در اطراف محل تﻠف ﻭخساره میبینند تا هنﻭز معﻠﻭم
نیست ،زیرا در یک کشﻭر اشغال شده ﻭعدم مﻭجﻭدیت یک دﻭلت مﻠی که از امنیت ﻭمنافع مﻠی در برابر
تجاﻭزات خارجی دفاع نماید ،ﻭباز پرسی نماید ﻭجﻭد ندارد.
نیرﻭ های خارجی اشغال گر هر آنچه دل شان خﻭاست ،ﻭبا تخﻠف تمام معیار های بین المﻠﻠی ﻗبﻭل شده
انجام میدهند.
من شک دارم که هدف آساسی شان امحا ﻭبر چیدن گﻠیم گرﻭه های ترﻭرستی داعش ﻭیا طالب باشد،
زیرا انها پیاده نظام خﻭد شان ﻭﻭسیﻠه برای بقای تشنج نظامی ﻭبحران در منطقه است ،هدف اصﻠی
همانا ﻗﻠدری ﻭگﻭیا ارسال پیام ﻭ هﻭشداربه رﻗبای خﻭیش در منطقه چین،کﻭریای شمالی ،رﻭسیه
ﻭایران است.

