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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١۵
 

  آزمايش مادر بم ھا در افغانستان

  
شود، در افغانستان آزمايش  یياد م" مادر بم ھا"می خود را که به نام و اپريل بزرگترين بم غير ات١٣امريکا به تاريخ 

 یافغانستان به سرزمين آزمايش سالح ھا. ًامريکا اين بم را ظاھرا بر مواضع داعش در ننگرھار امتحان نمود. نمود

در زمان تجاوز شوروی به افغانستان،  سوسيال امپرياليسم شوروی ھم .جديد قدرت ھای امپرياليستی مبدل شده است

دولت کثيف و مزدور کابل به دروغ اعالم کرد که . زار افغانستان امتحان می کردرکاسالح ھای جديد خود را در 

  .ًامريکا کابل را قبال از تصميمش در مورد پرتاب مادر بم ھا آگاه ساخته بود

طبق ادعای امريکا، . می خود را در واليت ننگرھار آزمايش نمودوگزارش ھا حاکيست که امريکا بزرگترين بم غير ات

اين صرف يک قسمت قضيه . ً داعشی کشته شد و تونل ھای آنھا کامال تخريب گرديده است٣۶ر پرتاب اين بم، به اث

 جديد خود را در ميدان ین امريکائی بار ھا سالح ھاااز زمان تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان، متجاوز. است

 ھزار پوندی قدرت تخريبی وسيعی داشته ٢١اين بم . آينده آنھا را کامل تر بسازندجنگ افغانستان امتحان نموده تا برای 

ھدف اصلی ھم ھمين بود تا . و می تواند که  تونل ھا و پناه گاه ھای زير زمينی را نابود ساخته و يا خساره مند سازد

  .جالدان امريکائی قدرت تخريبی اين بم را بفھمند و نواقص آن را تکميل نمايند
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ًثيرات جانبی کشنده داشته که خصوصا برای محيط ماحول و کشت زار ھا فوق العاده أشود که انفجار اين بم ت  گفته می

 و غنی. دنپرتاب اين بم ھر چقدر دقيق ھم که باشد، ناممکن است که افراد ملکی را صدمه نز. شود مضر شمرده می

 حامد کرزیتنھا . رسند که بدين وسيله مخالفان خود را بترسانند  از پرتاب اين بم بسيار خوشحال به نظر به میعبدهللا

  .  ملی است" آدم"دھان به انتقاد گشود تا به مردم نشان دھد که اين 

تا زمان . ن سالح ھای خود را در افغانستان آزمايش می کنندااين نه بار اول و نه بار آخر خواھد بود که متجاوز

  . جنايات ادامه خواھد يافتموجوديت يک دولت ضد ملی، ھمچو 

 

 


