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 2۰1/۶۰1۶1۰          نجیـــــب داوری
 

 غرضم   افسون شایعات ـــرق در گـــرداب وغ
 .بخش دوم

 

 انفجارهول انگیز وقتل عام محله شاه شهید کار کی بود؟
ای حمایت قاطع بین المللی نیابتی را علیه دولت افغانستان و قوتهناگفته پیداست که استخبارات نظامی پاکستان جنگ 

هم گروه داعش به پیش میبرد؛ حلقات هژمونیست در داخل دولت و دستگاه نظامی  حاال توسط گروه طالبان و [ناتو]
شت گاین کشور کامالً مصمم به بیرون رفت قوتهای بین المللی و ناتو از افغانستان، سقوط دولت این کشور، بر

ً پاکستان . سرزمین افغانستان از طریق خدعه و نیرنگ میباشند پاکی ها بــــر طالبان بقدرت و بالخره حاکمیت بنا
و تضعیف ضربه وارد کردن جهت بهره گیری بیشتر از جنگ نیابتی وکمتر ساختن مصارف این جنگ، جهت 

 ما، با پخش شایعات و ر گوشه وکنار کشوررعب و وحشت د -مردم افغانستان در پهلوی ایجاد کشت وکشتار روحیه
افواهات خود ساخته تالش میورزد تا مسؤولیت جنایات و قتل عام های را که خود در افغانستان مرتکب میشود، 

های بین المللی بد بینی  عان عامه مردم افغانستان علیه قوتطریق در اذ های بین المللی احواله، تا از این باالی قوت
 .ایجاد کند
احواله مالمتی آن بدوش دیگران و تلقین غیر قابل باور  -مداخالت خونین و تخریبی پاکستان در افغانستان جریان

روان شناسانی درسازمان استخبارات نظامی پاکستان چنان شناخت از  تحیلگرانافکار عامه در زمینه، میرساند که 
بناً آنها خوب میدانند که . ت از خود بهره مند نیستمخود ازچنین شناخ -روحیه وسایکلوژی مردم ما دارند، که حتی ما

جهت تعریف اخبار، بزرگ کردن مسایل، جابجا کردن طریق را چگونه و از چه  افواهات وشایعات دلخواه شان
کلمات، تأثیرگذاری بیشتر، قاطعیت بیان، رفع تردید شنونده وبالخره در استناد واستفاده از شخصیت های شناخته 

بالخره الیحه های مختلف مردم  چوک، پارلمان، ریاست جمهوری و سر وارد اخباررت طوری شده با مها
 .افواه مذکور بعنوان واقعیت روی زبانها افتد افغانستان سازند؛ که بعد از گذشت زمان محدود دروغ و

را برای  خاک پاکستان زمینه ها پناهنده افغان در و حضور ملیون1۵۳۷ثور ۷ با نهایت تأسف که وقوع کودتای
که امروز پاکستان  مردم افغانستان بنوعی فراهم ساختکشور در مسایل گوناگون علیه  سرباز گیری استخبارات این

خدایی خدمتگار بعنوان ستون  در پهلوی جنایات دیگر به آسانی میتواند از طریق تعدادی از افراد فروخته شده و
 افواهات زهرآگین در گوشه وکنار کشور، داستان های دورغین و پنجم در َدم دستگاه دولت افغانستان وبیرون از آن

داران  اسنادساخته و پرداخته اش را به آسانی وارد ذهنیت ها و باور های مردم سازد بگونه ایکه حتی تعدادی از 
فاکولته پاس از وکالی پارلمان گرفته تا وزرأ، رؤسا وحتی فرد اول کشور یعنی حامد کرزی براحتی شکار و 

 .دروغ پراگنی ها شوند ربانی چنین افواهات وق
فقط  فقط و که طالب و طالبانحاال دیگر کامالً درک کرده اند؛ بدون هر گونه تردید بخش اعظم از هموطنان ما 

 ابزاریست  در دست استخبارات نظامی پاکستان، که در عقب ماسک آنها علیه دولت افغانستان، حاکمیت ملی افغان
 با این هم استخبارات مذکور در تالش است تا با پخش شایعات و. دنجنگ المللی حمایت قاطع می های بین ها و قوت

را که به انواع گوناگون توسط گروه های  وکشتار های بیرحمانه مردم بیگناهمسؤولیت جنایت  افواهات حساب شده،
 . ی بین المللی احواله کندها هاد طالبان و داعش صورت میپذیرد، به گردن دیگران بخصوص به گردن قوتن نام

درافغانستان به مقامات امنیتی افغان از بکار گیری نوعی از مواد [ ناتو]سال قبل قوتهای حمایت قاطع بین المللی 
منفجره دی نایتریت بسیار قوی در ساخت بم های مقناطیسی و تخریب وسایل ترانسپورتی توسط طالبان خبر داد؛ 

تلفون دستی کوچک حاوی ماده مذکور میتواند یک موتر تیز رفتار را بکلی نابود  بگونه ایکه بمی به اندازه یک
و طوریکه بعداً شایع شد مواد مذکور فقط در کارخانه های نظامی تعداد محدود از کشور های جهان از جمله . سازد

نظامی پاکستان دارد؛ از بنابه معاذیری که خود در برابر استخبارات  اما دولت افغانستان. تولید میشودپاکستان 
  .بکار گیری آن توسط طالبان الی فاجعه شاه شهید أبا ورزید مذکور و ، نوع و منبع باروتسانه یی ساختنر

کی طور تصادفی منفجرشد؛ قرار شاه شهید در برخورد با مانع ترافی -گفته میشود، الری ایکه در سرک سیاه سنگ
اما انفجار مذکور درمحله شاه شهید با تخریبات و . افغانستان بانک منفجر ساخته شود کابل و د مقابل هوتل در بود
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و همزمان ادعای مقامات امنیتی افغان که نوعیت مواد منفجره مذکور فقط در  ،تلفات انسانی غیر قابل باورهمراه
تادگان الری مذکور را وار خطا ساخته فرس سازماندهندگان و نظامی تعدادی از دولت ها میباشد؛اختیار شبکه های 

و جنایت کاران بخاطر گریز از مسؤولیت، جهت منحرف ساختن اذعان عامه دست به پخش شایعات وافواهات 
اگر . وسعیی زدند که گویا طیاره یی ازفالن یا فالن کشور وارد فضای کابل شده و محله شاه شهید را بمباران نمود

در رسانه ها ه های مدار بستِه محل از نخستین ثانیه های انفجار وقبل از آن، که ازثبت حادثه مذکور توسط کمر
مردم افغانستان از سی وهشت سال قبل تا امروز تخریب و بمباران طیارات جت جنگی از  منعکس گردید بگذریم؛

های اسکاد، دهات کشور توسط بم افگن های روسی، برخورد راکت  گرفته تا بمباران قرأ و جریان کودتای ثور
کیلویی، بمباران شهر کابل توسط طیارات طالبان در دوران  ۳۰۰لونا، اورگان، کودتای شهنوازتنی با بم های 

و برخورد راکت  2۰۰1مسعود، بمباران طیارات امریکایی باالی جبهات طالبان در خزان سال  -حکومت ربانی
میدانند که هیچ کدام از آنها هرگز تخریبی به وسعت  ماهاک همه وهمه را تجربه، و کامالً  تا های پرشینگ، کروز و

د که  تعدادی از گسترده گی انفجار و جنایت شاه شهید به حدی بو .گی انفجار شاه شهید نداشته است وگسترده
سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل حمله مذکور را به شدید ترین  و شخصیت های سیاسی

در همین برهه با وجود ثبوت های غیر قابل انکار، دستگاه دپلوماسی افغانستان میتوانست با . م کردندالفاظ محکو
مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل و سازمان بین المللی علیه جرایم جنگی از دست داشتن پاکستان درانفجار شاه 

ر که تعدادی از دولتمداران و دست اندرکاران اما معلومدا. شهید شکایت و این کشور را در سطح جهانی تشهیرسازد
نظامی کشور  -امور دپلوماسی کشور با در نظر داشت، اصطکاک فکری که، در برداشت از اوضاع سیاسی

ومنطقه دارند؛  تحت تاثیر افسون افواهات و شایعات استخبارات نظامی پاکستان که گویا بم مذکور توسط طیاره 
در تذبذب  -یا کدام کشور دیگر برمحله مسکونی شاه شهید پرتاب گردید ن وخارجی چون هندوستا جنگی کشور

تر اینکه تعدادی از افراد شناخته شده وتاثیر گذار  جالب.کامل از خیر شکایت علیه پاکستان صرف نظر نمودند
بر بشمول تعدادی از اعضای شوری های گوناگون ضمن مصاحبه در تلویزیون های داخلی وبیرون مرزی افغانها 

طرح . انفجار الری مذکور تردید و مطابق به افواهات پخش شده، آنرا ناشی از بمباران کدام جت خارجی دانستند
این شایعه و دورغ بی پرده چنان با استادی طرح و تزریق ذهنیت ها شد که متأسفانه شکاکیت در مورد با گذشت 

  .ستچندین ماه از حادثه مذکور هنوزهم کماکان به قوت خود باقی
بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه ازحادثه شاه شهید استخبارات نظامی پاکستان موتر دیگری مملو از مواد منفجره 

را در دروازه شرقی میدان هوایی کابل، شرق تعمیر انستیتوت  ازهمان نوع را روانه کابل ساخته وآن
زیرا بعد از حادثه . تهای ناتو منفجر ساختهایدرومترلوژی وهواشناسی، در فاصله نزدیک به یک بیز نظامی قو

 لمللی بخاطر دست استخبارات نظامیشاه شهید و خاموشی مقامات افغان در امر عدم شکایت به مراجع بین ا
که حضور ستون  پاکستانی ها بیشتر متقین شده اندتخریب باال،  مر ساخت وفرستادن مواد منفجره باپاکستان در ا

های مختلف دولت افغانستان از جمله  بقهطافواهات،  اه دولت افغانستان و افسون شایعات وپنجم در َدم و دستگ
 . را در گرفتن هرگونه تصمیم علیه پاکستان فلج و ناتوان ساخته است دستگاه دپلوماسی آن

 .  ادامه دارد
 


