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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ٠٣
  

   عکسچندتحليل 

   
                                            انفجار شاه شھيدانفجار اخير

  

   
  

  دانفجار اوگالھاما                                            انفجار شاه شھي

 تجربۀ مستقيم آن است که  و.با حرکت از اين اصل مسلم که تجربه دو نوع است، تجربۀ مستقيم و تجربۀ غير مستقيم

انسان در عمل اجتماعی خود با آن مواجه است و تجربۀ غير مستقيم آنچه است که فردی از ال به الی اوراق و کتابھا 

اشته است، می آموزد؛ به جرأت می توان ادعا نمود که بر که خود برای نويسندگانش حيثيت تجربۀ مستقيم را د

 دھه قتل و غارتگری، کمتر کسی را می ۴ دھه بمب و انفجار، ۴ دھه جنگ و خونريزی در افغانستان، ۴مبنای 

، که حق سخن نداشته باشداز معلوماتی   به ارتباط مسائل مربوط به جنگنباشدتوان در افغانستان يافت، که قادر 

  .ز وی بگيردان در آن مورد را گفت
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آنچه از .  پيشگفتار باال، از شما خوانندگان عزيز تمنا دارم تا باز ھم نظری به عکسھای باال بيندازيدبا در نظرداشت

اندکی دقت در مورد عکسھا تشابھات و مغايرتھای آنھا بر می آيد، در انفجارات بر اساس موتر ھای بمب گذاری 

ه شدت انفجار قوی ھم بوده باشد، از آن جائی که بر مبنای قانون فزيک، انفجار در کليت خود  کشده، به ھر ميزان

به جای آن که رو به طرف زمين باعث تخريب گردد، به سمت باال و فضای آزاد تخريباتی را مطابق به ظرفيت 

  : اما.انفجاری آن به بار می آورد

 جوامع بشری کاربرد منطقی و قوانينت و در آن ھيچ يک از از آن جائی که افغانستان کشور منحصر به فرديس

. معمول ندارد، به تازگی ھا قوانين فزيک نيز شروع نموده تا خالف قوانين و ذات خودش در افغانستان عمل نمايد

  .است" پائين"يکی از آن موارد انفجار رو به 

 که فکر می کنند، مردم ھم به مانند خودشان است و يا تا آن اندازه خر شده اند" عبدهللا"و " غنی"نمی دانم باندھای 

اين که با ايقان به اين که می دانند که آنھا دروغ می گويند، باز ھم با ديده درائی دروغ باالی دروغ تحويل مردم می 

  . دھند يکی از آن موارد، ھمين مسألۀ انفجار اخير است

محل حادثه به وسيلۀ ادارۀ مستعمراتی و بادارانش، به روشنی عکسھای منتشر شده از محل واقعه، با وجود قرنتين 

بوده باشد، زيرا در چنان حالتی اوالً انفجار رو با باال می " موتر الری"نشان می دھد که عامل انفجار نمی توانسته 

کرد و در ثانی از آن الری بزرگ، حد اقل نشانه ای باقی  موتر و زياده حفر نمی ٣بود و زمين را به عمق تقريباً 

می يک الری بزرگ را دود ساخته و به ھوا می ماند، مگر اين که بپذيريم اينبار سروکار ما با نوع بمبی است که 

   .فرستد

 حادثۀ خونين دردر د که نه حادثۀ خونبار شاه شھيد، پای موتر انفجاری در ميان بوده و نه ھم نعکسھا نشان می دھ

 زمين در را وضعيتیچنان بمبی و يا راکتی از باال بر اثر فير د که می بايد ن می دھنشان را یودالگ اھعکس . کنونی

  .به وجود آورده باشد

 شناخت ما از جنايتکاران امريکائی و اين که آنھا در طول تاريخ نه يک و يا ده بار بلکه بيشتر از صد ھا بار از

ويتنام گرفته تا کامبوج و از عراق گرفته تا افغانستان را به تفريحگاه جنايات شان مبدل ساخته اند و صرف به خاطر 

ً آزمايش نوع سالح خاصی به صد ھا و ھزاران انسان را به   اند، انسان را بدان کشانيده خونخاک وتفريح و احيانا

در غير آن و . ، امپرياليزم جنايتگستر امريکا را نيز از ياد نبرد داعشی–وا می دارد تا در کنار جنايتکاران طالب 

  :با مالحظۀ عکسھای واقعه می توان نوشت

  . کدام حريف جديدی در قتلگاه افغانستان وارد شده که توسط طياره بمبارد می کند-١

 ھمان توانمندی که -گردند نيروھای مخالف ادارۀ مستعمراتی به راکت ھای دست يافته اند که از راه دور فير می -٢

و " ٢٠سکر "مقاومت رسمی در آخرين سالھای حاکميت مزدوران روس با فير راکت ھای امريکائی معروف به 

  .قدرت نمائی می نمودند" ٣٠سکر"

 امپرياليزم امريکا بر صاریحاناز آن جائی که احتمال اول، يعنی دشمنی با توانمندی بمبارد ھوائی به علت سلطۀ 

  . احتمال دوم يعنی پرتاب راکتماند می غانستان از ھمان آغاز منتفی می باشد، باقیفضای اف

. می رساند محل اصابت راکت است" دوستان اشغالگران"نکتۀ ديگری که ما را به پرتاب راکت آنھم از طرف 

 و شعاع د تصور کنيدنزد خو. راکت دقيقاً در محلی فرود آمده که از بسا جھات می تواند اھميت بسزائی داشته باشد

 شعاعی که امکان اشتباه در ھدف گيری از طرف يک نيروی تازه -فرود راکت را صرف يک کيلومتر وسعت دھيد

 با چنين وسعتی می بينيم که گذشته از چندين سفارتخانه، -کار و غير حرفه ئی، ھميشه مد نظر گرفته شده می تواند
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  .ی گيردقسمت ھائی از ارگ و صدارت را نيز در بر م

ادارۀ مستعمراتی کابل چه بخواھد و چه نخواھد بايد به مردم پاسخ بگويد که اگر واقعاً پای انفجار يک الری در ميان 

نظر به قوانين فزيک رو به باال انفجار نمايد، به طرف زمين يد ا ببوده، بقايای الری کجاست؟ چرا بمبی که می

   آورده است؟انفجارنموده، چاه و گودال بزرگی به وجود

  

 


