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 ۰۲/۰۱/۲۰۱۶        داوری نجیــب

افــــسون و گـــرداب در غـــرق  

مغرض وافواهات شایعات  

 بخش اول

 تازه ترین شایعه:

 رادیوی داعش از میدان هوایی جالل آباد برودکاست میشود

ی که نه یاست؛ به گو دوست و گروه های بیطرف دشمن، ادراک، احساسات و رفتاربرتأثیرگذاری  هدف از تبلیغات
عمدی و سنجیده  کوششعبارت از . تبلیغات فراهم ساخته شود برای مقاصد و اهداف مشخص ی الزم ها پشتیبانی

  .ین مقاصد از پیش تعیین شده میباشدتأمکه هدف نهایی آن نفوذ بر عقاید یا رفتار افراد برای  ؛است  یی شده
. با طور منظم و جهت دار قبوالنده شوددر تبلیغات سعی بر این است تا یک عقیده و یک کردار به بصورت عموم 

ً هنر ترغیب و هنر نفوذ دردر نظر داشت این صادقانه باید اعتراف  غیر افکار میباشد؛افکار یا ت که تبلیغات صرفا
وظایف شانرا در راستای اهداف  انستان در بخش افغ نظامی پاکستان تبلیغات سازمان  استخبارات شبکه   کرد که

در جهان استخباراتی، جاسوسی و  راکه شاید نظیر آن -به کرسی نشانده اند اجرا و شان چنان با مهارت خیره کننده
مهارت و استادی به کرسی با  که  این تبلیغات طوریبگونه یی  به مقایسه گرفت،  سراغ وتی کمتر بتوان بلیغات

 دپلوم های آنچنانی  با حتی ونشان با نام و شخصیت های تاثیر گذارمقابل از سوی  جهت در نشانده شده است که
ریق ذهنیت ها و تز تکرار تائید، گوناگوندر رسانه های چاپی، نوشتاری وتصویری به انواع به کرات ناخود آگاه 

                                                                ..                      شده است
ولی کسی سراغ  ؛روزی خر اش را جهت فروش به نخاس بردو تنبل. رالدین خری داشت پیر مال نص آورده اند که

تا خرش به فروش برگشت. روز دیگر برای بار دوم به نخاس رفت  نا امید بخانهعصر مال   -خر مال را نگرفت
که  مایوس بخانه برگشت. روز سوم  متوجه شد  بار دیگر مال ؛را نگرفت ز هم کسی سراغ خر مالرود. ولی با

مال مستقیماً بسراغ  حیوانی را بفروش میرساند.فروشنده یا جالبی در گوشه دیگر نخاس با چرب زبانی هر ساعت 
شروع به تعریف ومحسنات  د. جالب خر را از مال تسلیم وبفروش رسان اش را-خواست که خر از وی جالب رفته

، با هوش، وفا دار ، چابک  رو، ، تیزجوانی دارم برای فروش؛ خر  -ردمـــــــــــای  مـــــــــــــه. که خر کرد
 قوی پر توان و بخرئید که چنین خر؛ هله  که نظیرش را در عمرتان کمتر دیده و شنیده ائید زور مند و حوصله،با

تقاضای خرید خر را  جمع شده و  دور جـــالبده ها خریدار ب هر گز نخواهید یافت. در یک چشم برهم زدن 
با خود فکر کرد وقتی خرش  ،شنیداز زبان جالب ش را ا-وقتی مال تعریف و تحسین خر ند. در این  میان نمود

ه کسی حق کنزد جالب برگشت و گفت  خرش را نخرد؛ -دارای این همه محسنات وخوبی ها است پس چرا خودش 
                                           ..                        ام را میخرم -را بخرد، خودم خر نداره خِر مرا

سازمان  بازار پخش اکاذیب وشایعات دروغین کرد که طی سی وهشت سال اخیر باکمال تأسف باید اعتراف
درست بمانند داستان  افغانستان ی مردمتلقین ونهادینه ساختن آن به مغز ها و باور هاخبارات نظامی پاکستان؛است

                                                                                                     دین بوده و میباشد.مالنصر ال

وقتی طالبان از طریق  ،میالدی 1996خورشیدی یا  1375آمد طالبان در پایان تابستان سال  –در گیر ودار آمد  

آوازه های ولسوالی حصارک والیت ننگرهار عزم تصرف شهرجالل آباد و بعداً هم شهرکابل را نمودند به یکباره 
گرمی در شهرکابل و اطراف پخش شدکه طالبان افراد ظاهر شاه اند وبخاطر ختم خونریزی میخواهند که شاه را بار 

روح و روان مردم چنان تاثیر گذاشت که هر پیر و برنا به  قوت های مخالف . این شایعه باالی دیگر بقدرت رسانند
بازار . کرده و پی کارشان بروند تخلیه برای ورود طالبان وظاهرشاه که شرافتمندانه میدان را  توصیه میکردطالب 

ظاهر  وقت ویگ غالم غوث وزیر سخناین شایعه ساخته و پرداخته استخبارات پاکستان چنان گرم گرفت که حتی 
رادیوی بی.بی.سی گفت که) انشاهللا تا چند روز آینده شاه به  -احبه با بخش فارسیضمن مصشاه  

طالبان  قوای از نگاه نظامی و تعداد نفرات به تناسب آنکه قوت های مخالف طالببا در نتیجه کشوربرخواهدگشت( 
بدون  جنگ شهر  قوتهای مذکور  آمد ظاهر شاه –، ولی زیر تاثیر تبلیغات و آمد قرار داشتدر وضعیت بهتری 
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و بعد هم  ،وقتی طالبان کابل را  تصرف مگرکابل را به طالبان تسلیم و خود راهی سمت شمال افغانستان شدند. 
                                                                                                        شد ونه هم ازآمدن او. شاهحاکمیت شانرا درحدود نود درصد خاک افغانستان قایم ساختند؛ نه خبری از ظاهر

 
اکستان بر سرزمین افغانستان نامید، سازمان با فروریختن حاکمیت طالبان، که میتوان آنرا فرو ریزی استیالی پ 

یا آیساف برهبری  ناتو وایاالت  ملل متحد حافظ صلح ارات نظامی پاکستان بخاطر بیرون ساختن قوت هایبخاست
دست به  افغانستان در جهت بد نام ساختن قوتهای مذکور ؛و برگشت دوباره طالبان بقدرتاز افغانستان متحده 

 ذکر و تفسیر تعدادی از این شایعات وافواهات  از این سلایر به نوبتاست که در  زدهعات سؤ زیادی تبلیغات وشای
                                                   ..                       بعمل خواهد آمد

 با تعدادی ازنمانیده ها ستان افغان در ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان 2015دسامبر  30بتاریخ  اما تازه ترین شایعه:

           [[نشرات میکندمیدان هوایی جالل آباد  یوی داعش ازراد ]]که گویا  گلوهای پندیده ادعا کــــــــردند؛ طمطراق و
بنام خالفت از طرف گروه شورشی داعش درمناطق شرق افغانستان به  یکه رادیوی چندی قبل اخباری پخش شد

از تلویزیون  ضمن مصاحبه با بعضی دولت افغانستان  از مقامات رسمی ینشرات آغاز کرده است. بعداً هم تعداد
طول موج رادیوی مذکور به مردم بازگو نمودند. و تعداد نوعیت موج و طلوع ناخود آگاه حتی  تلویزیون ها از جمله

قرار رادیوی مذکور را هدف  ،یا قوت های ائتالف -موج یاب دولت افغانستان های  دیگر هم گفتند که چرا دستگاه
 در سابق یا سی سال قبل  طوریکه .ردام نشرات دا-طول موج اف رادیوی داعش رویاینست که  مسلم  .نمیدهند

 ام نسبت به -؛  دستگاه های فرستنده موج افه نبودهنوز تکنالوژی الکترونیک به تناسب امروز پیشرفتکه گاهی
 با در نظر  امروزنی قابل انتقال بود؛ بدون شک موج متوسط وکوتاه، بسیار کوچک وبه  آسا فرستندهدستگاه های 

ام به بازار آمده است که انتقال آن  -اف دستگاه های کوچکتر و سبکتر فرستنده موجداشت پیشرفت تکنالوژی 
هار از آنسوی رادیوی داعش در پانزده کیلو متری والیت ننگرمراتب ساده تر وسهل تر میباشد. با آنکه گفته میشود ب

یک موتر کوچک تیز رفتار بسیار امکان پذیر و با خط دیورند نشرات دارد، ولی اگرچنین هم نباشد نصب آن در 
ً  ؛آن کار ساده نیستتشخیص وهدف قرار دادن  ،غیر متوالیدر نظر داشت تغیر موقیعت و نشرات   خاصتا

امواج مذکور،  طول ولی پخش پاراذیت روی باشد. حال تحرک دیورند در  خط اگرفرستنده مذکور در آنسوی
غیرممکن نیست و مقامات  گاه تکنالوژیو از ن ،طوریکه شنونده نتواند درست آنرا دریافت دارد، کار چندان مشکل

                                                      ..                 اتخاذ نمایند مسوول دولت افغانستان باید در زمینه تصمیم جدی
بنیاد گرای اسالمی بعداً اشاراتی خواهد شد. اما  های شمنی و یاهم  دوستی ایاالت متحده امریکا با گروهبه ارتباط د

در میدان هوایی جالل  د. گفته میشود کهر تاریک و درسطح  خاص دشمنی قرار داردرحال حاضر این روابط بسیا
ر میباشد. واز قرائین چنین برمیآید که حتی پشه آباد قوت های ائتالف بین المللی برهبری ایاالت متحده امریکا مستق

 ه موجودیت ونشرات رادیوی داعش در؛ چه رسد باز باالی پایگاه مذکورعبور کند و مگس طالب وداعش نمیتواند
           پایگاه مذکور.

از داخل پایگاه بناً خیلی مضحک، خنده آور و غیر قابل باور بنظر میرسد؛ تا عقل سلیم باور کند که رادیوی داعش 
                                                                               د.نر والیت ننگرهار دست به نشرات بزنظامی امریکایی ها د

ادعای پخش نشرات رادیوی داعش از میدان هوایی جالل آباد وپایگاه امریکایی ها برای اولین بار از سوی  اما
 وش خدمتی به همسایه گان در بدیواردر خ -ریکایی هاتعدادی از اعضای ولسی جرگه بمنظور بد نام ساختن ام

 خود سؤال برانگیز است؟  ،ومغرض
                                                                                                                         ادامه دارد 
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