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  تراژيدی کابل
دشمنان خارجی و داخلی افغانستان ضربۀ سھمگينی بر مردم ما وارد .  می، روز وحشت و دھشت در کابل بود٣١

دولت مستعمراتی کابل شبکۀ . ند، ھنوز کامالً مشخص نشده استچه کس  يا کسانی اين فاجعه را آفريد. کردند

حين وقت، يک عده عدر . تروريستی حقانی و حاميان پاکستانی آنھا را ملزم به ارتکاب اين جنايت عظيم دانسته است

ن لمان در جرياااز صاحب نظران امور افغانستان معتقدند که جنگ مخفی بين دستگاه ھای استخباراتی امريکا و 

ھمچنان،  جنگ استخباراتی ھند و پاکستان را نبايد از نظر . است که اين حادثه ھم شايد يکی از انعکاسات آن باشد

قربانی اين تراژيدی مردم . دور داشت که افغانستان را به ميدان نبرد استخباراتی ھميشگی خود مبدل ساخته اند

دولت مزدور و مستمعراتی کابل را بايد در قدم اول . تافغانستان و بازندۀ اصلی آن دولت مستعمراتی کابل اس

  .مقصر دانست، زيرا قادر نيست  که امنيت و آسايش را برای اتباع کشور فراھم سازد

  

برج ايفل در فرانسه نسبت خلق اين جنايت در کابل . ارتکاب جنايت عظيم در کابل وجود انسان را سراپا می لرزاند

حادثۀ خونبار در محلی اتفاق افتاد که به گفتۀ مقامات دولت مستعمراتی يکی از امن اين .  برای مدتی تاريک شد

بود که اکثر سفارت خانه ھا و منازل " وزير اکبر خان"بدين معنی که محل حادثه ناحيۀ . ترين محالت کشور است

چطور تروريست ھا و ال برانگيز است که ؤخلق اين وحشت س.  داده استیمقامات دولت مستعمراتی را در خود جا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

انع فزيکی مواد منفجره را با يک الری مواد موجوديت ده ھا سد و ميا سازمان ھای تروريستی توانسته اند که با 

 تن و ٩٠تا لحظات تحرير اين مضمون مختصر، گزارش ھا تعداد مقتولين را . فضله انتقال داده و وحشت بيافرينند

  . خسارات مادی ناشی ازين عمل تروريستی غير قابل بيان است.  اند تن اعالم کرده۴۶٠زخمی ھا را بيش از 

  

". زمان بسيج ملی عليه گروه ھای ضد بشری و حاميان خارجی آنھا فرا رسيده است"اشرف غنی اعالم کرد که 

لۀ حم"از پاکستان نام نبرد، اما سازمان امنيت ملی افغانستان در روز حادثه اعالم کرد که " غنی"که  باوجودی

ی و دستور مستقيم استخبارات نظامی پاکستان انجام ئ نما مرگبار چھارراھی زنبق توسط شبکۀ حقانی با راه

که در " کفايتی"کاش اين سازمان با . نتيجه گيری سازمان امنيت ملی دولت مستعمراتی قابل تقدير است". است شده

 تناک و خونبار را بگيرد تا تراژيدی کابل خلق نمینتيجه گيری از خود بروز داد، می توانست جلو اين حادثۀ وحش

ی، تنظيمی و سياسی را کنار بگذارند و د  تمام اختالفات سليقه"ھمچنان از گروه ھای سياسی خواست تا " غنی. "شد

".  ساز ملی که حکومت و نيروھای امنيتی آن را تطبيق خواھند کرد، گرد ھم آيند به خاطر يک فيصلۀ سرنوشت

کار برده اند تا رفع مسؤوليت ه و ساير مقامات دولت مستعمراتی کابل بار ھا و بار ھا کلمات مطنطن را ب" غنی"

ند و بيشتر ازين به جمله پردازی ھای ميان تھی امردم به عمق فساد در دستگاه دولت مستعمراتی پی برده . نمايند

  .  وقعی قايل نيستندغنی و عبدهللا

  

  انه رفت اما نزديک به دروازۀ ورودی شفاخانه جان داداين جوان پياده تا شفاخ
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دولت کابل اظھار داشت که . نظرات مختلفی در خصوص خلق اين وحشت و حادثۀ تروريستی اظھار شده است

خسارات جانبی اين انفجار ھزار ھا متر ".  کيلو گرام مواد منفجره در الری مواد فضله جا به جا شده بود١۵٠٠"

درين جنايت، . فت و تعداد زياد از مردم را به ھالکت رساند و منازل و تعميرات را منھدم نمودمکعب را در بر گ

  .عکس ھای رقت آور و خونبار مردم به  مشاھده می رسد، الکن بقايای الری حامل مواد منفجره ديده نشده است

ن است که افغانستان را برای نبرد نظر اول اينست که  اين يکی از نتايج جنگ عظيم استخباراتی بين ھند و پاکستا

که کابل و دھلی با ھم قرار دادی می بندند تا ھمکاری ھای خود را در ساحات  خود انتخاب نموده اند؟ ھر زمانی

 مرگباری را در افغانستان خلق می ۀمختلف خصوصاً امنيتی گسترش دھند، پاکستان در اضطراب می افتد و حادث

  . از ابتکارات ضد بشری پاکستان باشدپس شايد اين ھم يکی . نمايد

ُچقری که توسط انفجار . نظر دوم اينست که خلق اين حادثه توسط يک راکت و يا حملۀ درون صورت گرفته است

به عکس پائين نگاه کنيد که چه . دھد که بايد يک بم و يا راکت به محل حادثه اصابت کرده باشد خلق شده، نشان می

منازعه بين امريکا و . لمان و امريکا می کشاندا اين نظر ما را به سوی اختالفات ذات البينی .را برای ما می فھماند

شود که سفارت اشنيده مي. لمان برای اعزام نيروی بيشتر به افغانستان بود، خلق شده استالمان که ناشی از امتناع ا

اگر اين نظر .  گزند اين حادثه در امان باشندلمان اعضای خود را دو روز قبل به مزارشريف انتقال داده بود تا ازا

  . تائيد نشده درست از آب برآيد، افغانستان در جنگ خونين استخباراتی ديگری گير خواھد افتاد

  

نظرات در مورد وقوع اين حادثه ھنوز . شود که به اين زودی علل و عوامل اين تراژيدی آشکار گردد تصور نمی

ما بايد منتظر باشيم که مردم و ميھن دوستان واقعی از عمق اين جنايت و توطئه . ارددر سطح استدالل نظری قرار د

  .  پرده بردارند

   

 

 


