فرمانده ناتو از استفاده 'مادر بمبﻫا'
در افغانستان دفاع كرد


 ١ساعت پيش –  ١۴اپريل ٢٠١٧

ژنرال جان نيکلسون ،فرمانده نيروهای آمريکايی و ناتو در افغانستان

ژنرال جان نيکلسون ،فرمانده نيروهای آمريکايی و ناتو در افغانستان در مورد استفاده از "مادر بمبها" در اين کشور میگويد" :ما از
سﻼح مناسب برای هدف مناسب استفاده کرديم".
ژنرال نيکلسون امروز جمعه ) ٢۵حمل/فروردين( در يک نشست خبری در کابل گفت منطقهای که به آن حمله شد مينگذاری شده بود و
جنگجويان داعش در آنجا در تونلهای طويل پنهان شده بودند.
او با اشاره به شماری از "جنايات داعش" در افغانستان تأکيد کرد که نيروهای بينالمللی اجازه نمیدهند افغانستان به پناهگاه امنی برای
همچو گروهها تبديل شود.
فرمانده نيروهای آمريکايی و ناتو در افغانستان تصريح کرد که پرتاب بمب به ولسوالی "اچين" ننگرهار در هماهنگی با دولت افغانستان در
جريان عملياتی که اوايل ماه آوريل آغاز شده بود ،صورت گرفته و آنها متعهد به ادامه عمليات مشترک با نيروهای امنيتی افغان هستند.
ارگ رياست جمهوری افغانستان تأييد کرد که اين عمليات هوايی در هماهنگی با دولت افغانستان انجام شده است .وزارت دفاع افغانستان هم
در اطﻼعيهای از مرگ  ٣۶نيروی داعش خبر داده است.

ارگ رياست جمهوری افغانستان تاييد کرده که پرتاب بمب آمريکا به وﻻيت ننگرهار ،در هماهنگی با آنها صورت گرفته است
وزارت دفاع آمريکا )پنتاگون( اعﻼم کرده که در عملياتی عليه مواضع گروه موسوم به دولت اسﻼمی )داعش( در افغانستان ،بزرگترين
بمب غيراتمی خود را معروف به "مادر همه بمبها" به کار برده است.
اين حمله پنجشنبه ) ١٣آوريل( در ساعت  ٧:٣٠عصر به وقت محلی انجام شد.
 استفاده آمريکا از 'مادر همه بمبها' عليه داعش در افغانستان
شاهحسين مرتضوی ،سرپرست دفتر سخنگوی دولت افغانستان در گفتوگو با بیبیسی توضيح داد که دولت اين کشور در جريان اين حمله
بوده است.
او میگويد محلی که پرتاب بمب صورت گرفته ،مين گذاری شده بود و عمليات زمينی امکان نداشت؛ به همين دليل اين حمله برای رفع
تهديدات داعش عليه نيروهای امنيتی افغان صورت گرفته است.
آقای مرتضوی گفت" :تروريستهای داعش در غارها ،تونلها و استحکامات زيرزمينی جا به جا شده بودند و اين حمله برای از ميان بردن
آنها ضروری بود".

بمب جیبیيو  ،۴٣که به "مادر همه بمبها" معروف است ،برای هدف گرفتن غارها و تونلهايی استفاده شده است که شبهنظاميان داعش
در ولسوالی اچين ننگرهار در آنها پنهان شده بودند
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نيز با انتشار اطﻼعيهای گفته است که در نتيجه اين حمله  ٣۶نيروی گروه موسوم به دولت اسﻼمی يا
داعش کشته شده است .مقامات میگويند صديق يار از فرماندهان داعش نيز در بين کشته شدگان است.
به گفته دولت وزيری ،اين حمله در روستای "مومند دره" در ساحه اسد خيل ولسوالی اچين وﻻيت ننگرهار با هماهنگی نيروهای افغان از
سوی نيروهای حمايت قاطع ناتو صورت گرفته است.
او می گويد در اين حمله يک مرکز مهم داعش ،سه محل پنهان شدن آنها و مقادير زيادی سﻼح و مهمات از بين رفته است .گفته میشود که
طول تونلهای اين مرکز  ٣٠٠متر بوده است.
وزارت دفاع افغانستان میگويد در اين حمله به غيرنظاميان هيچ آسيبی نرسيده است.
محمد يکی از اهالی محل که در زمان حمله در يک کيلومتری آن حضور داشته ،به بیبیسی گفت که خانههايی در محل حمله تخريب شده
اما همه آنها خالی از سکنه بوده است.
او می گويد عمليات نظامی در منطقه چند روز پيش آغاز شده بود و مردم محل را ترک کرده بودند.
عبدﷲ عبدﷲ رئيس اجرايی افغانستان نيز در توئيتر رسمی خود نوشته که اين حمله در هماهنگی با دولت افغانستان و زمانی صورت گرفته
بود که غيرنظاميان در منطقه نبودند.
او می گويد" :عمليات مشترک ما نشان دهنده تﻼش ما برای از بين بردن و پايان دادن به داعش و تروريسم و پناهگاه امن آنها در افغانستان
است".

تحليل
هارون نجفیزاده ،بیبیسی کابل
پرتاب بمب  ١٠تنی در پايگاه اصلی داعش در افغانستان میتواند نشانه آن باشد که دونالد ترامپ میخواهد بگويد با افراطگرايان اسﻼمی در
اين کشور شوخی ندارد و برای مبارزه با آنها اراده خود را محکم کردهاست.
پيش از اين نيروهای حمايت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان اعﻼم کرده بودند که  ٢٠١٧را به سال پايان عمر داعش در افغانستان تبديل
خواهند کرد و حاﻻ نشانههايی از استراتژی جديد به چشم میخورد.
داعش در سالی که گذشت نيرومندتر شد و تهديدهای جدی متوجه افغانستان کرد و حمﻼت خونينی در شهرهای افغانستان انجام داد.
با وجود آن ،به کارگيری "بمب مادر" عليه پايگاههای داعش حساسيتهای زيادی ميان سياستمداران افغان ايجاد کرده ،ولی اشرف غنی
رئيس جمهوری کشور با دفاع از اين حمله از هماهنگی عمليات با نيروهای افغان گفته است.
داعش در مقايسه با طالبان بخش کوچکی از خاک کشور را در اختيار دارد و تهديد به مراتب کوچکتر از طالبان است.
مساله بنيادی اين است که حمله بیپيشينه آمريکا در آستانه فصل جديد جنگ بهاری طالبان و پيشاپيش سفر مشاور امنيت ملی دونالد ترامپ
به کابل ،زنگ خطر را پيش گوش طالبان به صدا درآورده است :آمريکا برخﻼف محاسبات فرماندهان شورشيان ،به اين زودیها از صحنه
جنگ افغانستان رفتنی نيست و با چنين بازگشت به ميدان نبرد ،قاعده بازی را تعيين خواهد کرد.

اين حمله انتقادهايی را هم در پی داشته است .حامد کرزی ،رئيسجمهوری سابق افغانستان ،قويا اين اقدام آمريکا را محکوم کرده است.
آقای کرزی در حساب کاربری خود در توييتر نوشت" :اين جنگ عليه تروريسم نيست بلکه استفاده غيرانسانی و بیرحمانه از کشور ما
برای آزمايش تسليحات جديد خطرناک است".

مشخصات ''مادر همه بمبها ''
به گفته پنتاگون ،بمب جیبیيو  ،۴٣که به "مادر همه بمبها" معروف است ،برای هدف گرفتن غارها و تونلهايی استفاده شده است که
شبهنظاميان داعش در آنها پنهان شده بودند.
آمريکا میگويد اين بمب ،با  ٩متر طول و حدود  ١٠تن وزن ،برای آن طراحی شده که منطقه وسيعی از اهداف دشمن را تخريب کند و اثر
روانی وحشتناکی بر نيروهای دشمن بگذارد.
طراحی و توسعه جیبیيو  ۴٣از سال  ٢٠٠٣و جنگ عراق آغاز شد ،اما اين بمب تا به حال در ميدان نبرد به کار نرفته بود.
ظاهرا اين بمب را با هلدادن از عقب يک هواپيمای ترابری ،روی هدف میاندازند و گفته شده که حدود  ١۶ميليون دﻻر هزينه هرکدام از
اين بمبها است.

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39598006

آمريكا در افغانستان
روي داعش 'مادر ﻫمه بمبﻫا' را انداخت


 ١٣آوريل  ٢۴ - ٢٠١٧فروردين ١٣٩۶
اين لينک ها خارج ا ز بیبیسی است و د ر يک پنج ره جديد با ز می شو د
همرسانی

صحنه آزمايش بزرگترين بمب غيراتمی آمريکا در ايالت فلوريدا
وزارت دفاع آمريکا )پنتاگون( اعﻼم کرده که در عملياتی عليه مواضع گروه موسوم به دولت اسﻼمی )داعش( در افغانستان ،بزرگترين
بمب غيراتمی خود را به کار برده است.
اين حمله پنجشنبه ) ١٣آوريل( در ساعت  ٧:٣٠عصر به وقت محلی در ولسوالی اچين ،واقع در ننگرهار ،انجام شد.
به گفته پنتاگون ،بمب جیبیيو  ،۴٣که به "مادر همه بمبها" معروف است ،برای هدف گرفتن غارها و تونلهايی استفاده شده است که
شبهنظاميان داعش در آنها پنهان شده بودند.
هنوز از تلفات اين بمباران گزارشی منتشر نشده است.
آمريکا میگويد اين بمب ،با  ٩متر طول و حدود  ١٠تن وزن ،برای آن طراحی شده که منطقه وسيعی از اهداف دشمن را تخريب کند و اثر
روانی وحشتناکی بر نيروهای دشمن بگذارد.

بنا بر بيانيه پنتاگون ،هدف از استفاده از اين بمب عظيم" ،بهحداقلرساندن خطر برای نيروهای افغان و آمريکايی" بوده است که در اين
منطقه در حال عمليات "پاکسازی" بودهاند.
طراحی و توسعه جیبیيو  ۴٣از سال  ٢٠٠٣و جنگ عراق آغاز شد ،اما اين بمب تا به حال در ميدان نبرد به کار نرفته بود.
گفته شده که حدود  ١۶ميليون دﻻر هزينه هرکدام از اين بمبها است.
 ناتو :تا پايان سال  ١٣٩۶داعش در افغانستان شکست میخورد
 ابعاد تهديد داعش در افغانستان چقدر است؟
 داعش در افغانستان چه میکند؟
 سرباز آمريکايی در عمليات ضدداعش در افغانستان کشته شد
دونالد ترامپ ،رئيس جمهوری آمريکا ،پنجشنبه از پاسخ به اين سوال که آيا خود وی دستور استفاده از اين بمب را صادر کرده يا نه
خودداری کرد.
او گفت که به ارتش آمريکا "اختيارات کامل" داده و به نيروهای مسلح کشورش افتخار می کند.
آقای ترامپ همچنين اين بمباران را "يک واقعه موفقيت آميز ديگر" خواند و گفت که نمیداند که آيا اين بمباران عﻼمتی به کره شمالی است
يا نه ولی تاکيد کرد که »مشکل کره شمالی« نيز حل خواهد شد.
از طرف ديگر ،حامد کرزی ،رئيس جمهوری سابق افغانستان ،قويا اين اقدام آمريکا را محکوم کرده است.
آقای کرزی در حساب کاربری خود در توييتر نوشت" :اين جنگ عليه تروريسم نيست بلکه استفاده غيرانسانی و بیرحمانه از کشور ما
برای آزمايش تسليحات جديد خطرناک است".
حمدﷲ محب ،سفير افغانستان در آمريکا با تاييد اين حمله گفت که بيشتر جنگجويان داعش در غارها پناه برده بودند و تخريب آن تونلها و
غارها اکنون افراد گروه داعش را وادار می کند تا بيشتر قابل ديد گردند.
آقای محب می گويد که بين مقام ات افغان و آمريکا همکاری نزديکی وجود دارد تا از يک استراتژی پيروزمندانه اطمينان حاصل شود.

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39593014

