
 

فغا نستان آزمایش گاه زرات خانه های امپریالیسما  

 

 

 

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

، بزرگترین،وقدرتمند به وقت محليصبح  7:32،  2017اپریل  13ارتش ایاالت متحده امریکا بتاریخ 

والیت ننگر  -ویش در ولسوالی اچینخیر هسته ای بوده، واز زرات خانه ترین بم را که گفته شده غ

ه ن غار ها وتونل های مغلق وپیچیدکاظهارا پنتا گون برای از بین بر دشرق افغانستان بر مبنای  -هار 

.داعش از آن استفاده مینمود بکارگرفته است   

اولین بار " نیز یاد مینماید. گفته میشود که از این نوع بمب ها  بمب هارا بنام " مادر تمام بم  این نوع

.، از آن استفاده میشوددر تاریخ  

ها،ویا معادل آنرا قبال نیز در اوایل اشغال افغانستان توسط امپر یالیسم امریکا در مگر از این نوع بم 

ومنا طق دیگر نیزاز آن استفاده بعمل آورده اند، ولی این نوع جدید " مادر تمام در غرب شرق، هلمند

 بم ها " اولین بار است که استفاده، ودر عملیات جنکی آز مایش میشود.

نستان، اویا شوکه وترس است، بر عالوه افغ[B611-11]ه بنام ) شاک ان آ ( از مدل های اولی آن ک

 ت.استفاد بعمل امده اسن ودیگر کشور های اشغال شده از آ در عراق

 

 ساخته شده وآزمایش شد،وتا آن زمان قوی ترین بمپ بود 2003در سال  (GBU-43/B)) این سالح



از طریق در فیت طول داشه، و از طیارات نظامی ) کارگو(  30پوند وزن،و  21600این بم ها 

 .عقبی آن پرتاب میگرددواز

سالح فوق نه تنها یک سالح است که هدف را مورد اصابت قرار میدهد، بلکه به هدف جنگ روانی نیز 

 .دات، وخونریزی گوشها میگردداز آن استفاده میشود.به نسبت انفجار های پیهم آن سبب امحای موجو

.متر هر چیزی را محو مینماید 1000تا فاصله   

زدهبر هم  انسانها، ماشین .. راتا نیم دائیره یک مایل ساختمان های سبک وزن،  مایل  1.7تا فاصله  

واج شوکه آن انسانهارا بقتل میرساندام  

 -تا فاصله دو مایل سبب کر شدن انسانها میشود .

سبب زمین لرزه وتکان دریچه خانه ها میگردد مایل 5تا    

قارچ شعله آن بلند میشود، وقارچ مانند بمب اتمی تولید مینمایدفيت  10000ویا تا ارتفاع سی مایل  

 

ملیون دالر امریکایی بر آورد شده، از همین  16ب ( حدود  43هزینه ساخت هر بمب ) جب بی یو / 

.الیگارش های مجتمع نظامی صنعتی ) سود آور ( است رو جنگ ها وتجاوزات امپریالیستی برای   

منابع خبری میگوید،تا هنوز مشخص نیست که چرا پنتاگون تصمیم گرقت که از این نوع بم ها بر علیه 

اده مینمایند، از سالح کال شینکوف استف، که با استفاده دست به عملیات ترورستی انتحاریداعش که 

تبصرهای ابتدایی پیرامون استفاده از بم های " مادر تمام بم ها " وجود دارد که عمدتا بکار گرفته شده 

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 

یسم اشغالگر با آزمایش سالح های تازه خویش کشور مارا به مرکز آزمایشگاه سالح های امپریال

 مرگبار خویش قرارداده وبه به نابودی میکشانند.

اینکه چه چه تعداد انسانهای غیر نظامی بیگناه در اطراف محل تلف وخساره میبینند تا هنوز معلوم  

یت یک دولت ملی که از امنیت ومنافع ملی در برابر نیست، زیرا در یک کشور اشغال شده وعدم موجود

 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  

های ترورستی داعش ویا طالب باشد،  من شک دارم که هدف آساسی شان امحا وبر چیدن گلیم گروه

زیرا انها پیاده نظام خود شان ووسیله برای بقای تشنج نظامی وبحران در منطقه است، هدف اصلی 

منطقه چین،کوریای شمالی، روسیه وگویا ارسال پیام و هوشداربه رقبای خویش در  قلدریهمانا 

.وایران است  


