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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۵/۰۹/۲۰۱۹        عبدالقیوم میرزاده
 
 
 

ر اینکه عده از قلم بدستان و رسانه های کشور چون مبلغین  را در ماه می سالجاری بنا ب مقال این 
کسره دولت را به باد  و یرا ایفا کرده   وه آدمکش و تروریست این گر نقش سخنگویان طالبان دقیقاً 

تروریست  ان نوشته بودم. اکنون میبینم که یکبار دیگر این سخنگویان به نفع طالب انتقاد میگرفتند 
کرده اند و  ستان ی و مردم که همه روزه سینه شان را سپر این ترور فعال گشته و علیه حکومت 

ت مبالغه آمیز را پخش و اشاعه میکنند و روان مردم را  نشرااخبار و  و ویسندربانی میدهند مینق
تحت تأثیر قراتر میدهند که جفای بزرگ نا بخشودنی است. بناً تصمیم گرفتم یکبار دیگر این نوشته  

غات  تبلی پخش یداری وجدان آنهاییکه هنوز هم در خط دفاع ومردم قرار داده و در برا بدسترس 
 کمکی کرده باشم. ان اند طالب

 
 

 آدم کشان طالب تبلیغاتیاطالعاتی و جنگ 
 
 

 
تسلیح  ز،تجهی ،طالبان این نیروی اهریمنی ضد انسان و انسانیت که از جانب اداره استخبارات نظامی پاکستان تعلیم

  ۱۹۹۶و غرض آدمکشی و غارت کشور ما فرستاده شده اند در سالهای سیطره طاغوتی شان بر کشور و مردم ما  )  
تیپ ریکاردر و سایر   ،رادیو  ،تیلفون  ،کمره عکاسی  ،(  هزاران انسان این وطن را به جرم داشتن تلویزیون  ۲۰۰۱  –

به جزا های مختلف تا سرحد اعدام  مجازات کردند امروز  وسایل الکترونیک و ارتباطات و تبادله اطالعات محکوم
از پیشرفته    ISIاغراق آمیز از فعالیت های تروریستی شان بوسیله اداره برای پخش تبلیغات زهر آگین  و اطالعات 

ویب سایت های انترنتی به شکل بسیار مدرن و مجهز با  ،تیلفون های هوشمند موباییل ،چون انترنتترین وسایل 
 Turn شرکت ترن کامرس، Enom  شرکت  از طریق سرور های معتبر جهانی چونکه ستم های پیشرفته سی

Commerce ، نیمزوکمپنی Nimzo  ،  نیم برایتشرکت Name Bright و سرویس کلودفلر  CloudFlare   
 Team و شرکت تیم انترنتی آلمانی ییهمچنین خدمات اینترنتی نیم چیپ  آمریکا ،خدمات و سرویس میگردد

Internet AG  اطالعاتی در حال حاضر دفتر د. را تآمین میکن ضد انسانیت  فعالیت های انترنتی این گروه خبیث  
   ، دری ؛شش مجله را به زبان های پشتو  فعالیت میکند طالبان که برای گروه تروریستی و آدم کش    ISIو تبلیغاتی 

وبسایت انترنتی به پنج زبان منتشر می نماید. همچنین وب سایت  ۱۰اردو و عربی منتشر می كند و اخبار را در 
فیلم ها و شعارهای   ،عکس ها ،صوتی ود هایاین گروه گردانندگی می شوند كه راهنم طرفهای كوچكتری نیز از 

 را برای این آدم کشان حرفویی تهیه و تدارک میبیند. تبلیغاتی و جنگی
جریان   ،از جریان حمالت شان به نیرو های امنیتیغرض نشر اخبار و ویدیو های جعلی     ISIبه کمک اداره    طالبان

از  سنگسار ها و محاکمات صحرایی  ،از کشتن مردم مبالغه آمیز نشر تصاویر و یدیو های وحمالت انتحاری 
سکایپ و سایر  ،میسینجر ،تویتر ،ایمو ،وایبر ،واتساپ ،فیسبوک  ،یوتیوپ اجتماعی چون  هایشبکه پروگرامها و 

امکانات انترنتی استفاده کرده و از این طریق در بسا موارد زودتر از موسسات اطالع رسانی دولتی افغانستان و 
گروه اهریمن قتل عام مردم را با استفاده از همان    جهان اخبار و اطالعات را به سمع مردم میرسانند. یعنی اینکه این

جاز بوده به اطالع مردم رسانیده و ترس  و ارعاب را بر مردم مستولی وسایل که از نظر ایشان شرعآ غیر م
دو نفر از این خباثت ها بنامهای مستعار ذبیح هللا مجاهد و قاری محمد یوسف احمدی خود را سخنگویان میگردانند. 
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ق سکایپ و مٔسول بخش اطالعات و نشرات این گروه ومعرفی کرده و هر از گاهی کنفرانس های ویدیویی از طری
شبکه های اجتماعی در میان خبرنگاران و عالقمندان این نیروی جهنمی دایر میکنند. آنها اخبار  و اطالعات و سایر

صفعه انتر نتی   ،ویبسایت صدای جهاد  ،را همزمان به چند زبان هم در ویبسایت هایشان چون پورتال انترنتی االماّرة
صفحه انترنتی سنگر جهاد و  ،ویبسایت داراالفتاء ،اسالم ویب پانه ،رادیوی شریعت ،مجلة الصمود ،امارت اسالمی

بدسترس خبر  به چند زبان عمده  فیسبوک و سایرین ،مجله حقیقت و هم از طریق تیلفون و شبکه های وات ساپ
 . میدهندمنطقه و افغانستان قرار  ،نگاران شبکه های تلویزیونی معتبر جهان

برای این گروه خرابکار    روانی  را    –یک جنگ تمام عیار تبلیغاتی  امکانات و وسایل مدرن     ISIاین ترتیب اداره    به
شبکه های خبری بین المللی را تحت تآثیر قرار داده    نآماده و بدسترس شان گذاشته است که معتبر تری ضد انسانی

از تحلیل نحوه فعالیت متمرکز شبکه های  ش تبدیل شده اند.و آنها بصورت متناوب به بلند گو های این گروه آدم ک
تبلیغاتی و اطالع رسانی طالبان بخوبی در می یابید که این همه امکانات را تنها یک دولت و یا سازمان استخباراتی 

ن طالبانی با امکان بسیار فراوان میتواند بصورت یک مرکز واحد میتواند اجرا و کنترول کند که اجرای آن از عهده آ 
بخوبی تشخیص داده است   ISI پا برهنه که برای عملیات های جنگی و انتحاری فرستاده میشوند بسیار بعید است.

که بوسیله یک جنگ تبلیغاتی روانی بیشتر مورال نیرو های امنیتی را تضعیف کرده و در میان مردم فضای رعب  
آنها از این طریق طالبان را در صدر اخبار   و ترس شدید را مستولی ساخته و به مقاصد سیاسی شان نایل میگردند.

امات ترغیب  کننده تبلیغاتی ایاالت متحده امریکا و راه اندازی باب مذاکره با که در این خصوص اقد دنیا قرار دادند
خارج ساختن نام عده از تروریستان طالب از لست تروریسم بین المللی اداره ملل متحد و  رهایی  ،طالبان در قطر

ان نیرو های مسلح کشور و زندانیان طالبان از زندان های بگرام؛ کابل و پاکستان تاثیرات منفی عمیق روانی در می
 فرا روی دولت قرار داده است.  سیاسیون بجا گذاشته مشکالت و چالش های جدیدی را 

عوامل عدیده ای چون بمبارد مان های کور طیارات امریکایی بر روستا ها و شهر های کشور که بیشترین قربانی 
مشکالت شکایات و محلی که توانایی رسیده گی به فساد گسترده در ادارات  ،را از میان مردم بیگناه ملکی میگرفت

دزدان و قطاع الطریقان در محالت که مردم را بیرحمانه می  ،موجودیت عناصر زورگوی محلی ،مردم را نداشتند
  دادن جا ده ها عامل دیگر در و و اقتصادی  مردم از نبود همه انواع خدمات اجتماعینا رضایتی عمومی  ،چاپیدند
 آ کرده است امافدر محالت و تاثیر گذاری باالی مردم نقش بارز ای  ISIبوسیله پالنهای خصمانه اداره طالبان مجدد 

شنیداری  و چاپی داخلی نیز  ،عده قابل توجه رسانه های تصویریکه  آنچه برای ما بسیار مایه تاسف و تآلم است
توانایی های رزمی قوت های امنیتی قهرمان  و  پیشرفت ها ،پیروزی ها  ،بیشتر از اخبار رویداد های داخلی کشور

اجتماعی  و  ،کشور در پیشبرد وظایف خطیر تآمین امنیت در مقابل طالبان و دزدان و فعالیت مثمر و مفید اقتصادی
  به نشر اخبار که ذبیح هللا مجاهد و یا قاری یوسف بدسترس شان میگذارد و یا اینکه خودشان از نشرات  سیاسی
ذکر کردم بدست می آورند می پردازند. این عمل واضحآ در منافات با منافع ملی کشور  ها  ر باال از آن  که د  طالبانی  

قرار داشته از یکطرف باعث تضعیف مورال رزمی قوت های مسلح کشور میگردد و از طرف دیگر متناسب است 
پیوسته از ناکامی های    از رسانه ها    این دسته .  میباشد  هویت بخشیدن و تشجیع طالبان در میان مردم  ،با بزرگ نمایی

نظامی و اداره کشور اخبار بسیار ناقص و  –سیاسی  –اجتماعی  –حکومت در عر صه های گوناگون اقتصادی 
یک جانبه به نشر میرسانند. در بسا موارد حتی فکر میکنید که شما تلویزیون طالبان را تماشا میکنید و یا یک نشریه 

پخش دروغ های شاخدار و اخبار جعلی و اشاعه اطالعات نادرست در باره بسا  را مطالعه میکنید.    پاکستانی    طالبانی
بسیار حساس در مقاطع بسیار حساس زمانی بوسیله طالبان و ادامه و اشاعه آن بوسیله رسانه های داخل کشور  موارد  

رادیوی آزادی و سایرین جفای بزرگیست که بر علیه منافع ملی کشور ما  ،صدای امریکا ، و رادیو های بی بی سی
دولت وسایل و امکانات فراوان  یست نابخشودنی.  ول دولتی در این زمینه جرمدر جریان است. کم توجه ای مقامات مسٔ 

شواهد و اسناد انکار ناپذیر فراوان از   ،همچنان دالیل ،در اختیار دارد تا جلو تبلیغات زهر آگین طالبان را بگیرند
در دسترس مقامات امنیتی افغانستان      ISIاکستان و سازمان جهنمی  پوابستگی مادی و معنوی این گروه تروریست با  

به مردم ماهیت اصلی طالبان که تحقق دهنده گان پالن های شوم   ، جود است این اسناد و شواهد رسانه ای گردندمو
آنچه مردم را باورمند به دفاع از مادر وطن میسازد رسانیدن اطالعات شفاف و بمومقع   ،پاکستان میباشند بر مال گردد

فرهنگی   ،سیاسی  ،صورت سیستماتیک  و هدفمند اخبار اقتصادیمیباشد. به همه رسانه ها داخلی و خارجی وقتآ فوقتآ ب
دشمنان کشور ما تبلیغات میکنند و و جریانات جبهات جنگ رسانیده شود. آنانیکه در داخل کشور ما برای اهداف 

اطالعات دشمنان مردم ما را بازرسانی میکنند با در نظرداشت قانون اساسی و سایر قوانین کشور برخورد قانونی 
برای جلوگیری از فعالیت شبکه های مافیایی رسانه ای تدابیر شدید در پرتو قانون اتخاذ گردد. پاکستان   ورت گیرد.ص

چرا ما نمیتوانیم با حقایق آشکار قناعت مردم را برای   ،کذب و ناروای خویش میتواند مردم ما را بفریبد ،با جعل
در اطالع رسانی و ضعف ما را در جنگ ضعف ما را این خود قبول کردن این حقیقت فراهم گردانیم. البته که 

ارگانهای امنیتی بیان میکند. اگر این ضعف مرفوع نگردد مشروعیت دولت روز تا روز زیر سوال میرود. تبیلغاتی 
  ،ویدیو و چشم دید های دلخراش از کشتار بیرحمانه مردم بیگناه ملکی اعم از اطفال  ،ردم ما هزاران عکس  و همه م
پیر مردان و کسبه کاران کنار جاده ها که بخاطر پیدا کردن لقمه نانی بخور نمیر  برای زن بیمار و فرزند   ،زنان
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وحشی پاکستانی این یگانه نان آور خانه را به  سوء تغذی اش  از صبح تا شام کنار جاده مصروف بود و انتحاری
علیه این کفتاران وحشی و پاکستان منحیث قالده دار  وسیع  کام مرگ سپرد در دسترس دارند. باییست کمپاین تبلیغات

 ،میسینجر ،وات ساپ ،فلم های کوتاه از طریق شبکه های اجتماعی چون فیسبوک ،این وحشیان سرتاسری گردد
فیلم های سینمایی با سوژه های از این وحشی   ،های شهرداری ها و والیات همرسانی وسیع گردد وایبرو وب سایت

قصبات و قریه ها بصورت رایگان برای مردم   ، شهر ها ،گری ها و پیامد های خونبار آن تهیه در مرکز  و والیات
مال امامان و علمای   ، ه سخنورانمساجد و تکایا بوسیل ،در مجالس و محافل رسمی و غیر رسمی ،نمایش داده شودد

در سراسر کشور راه اندازی شود.   ا  بحث های توضیحی وسیعدین در باره جنایات نا بخشودنی این وحشی صفتان 
وزارت ٔشون اسالمی و اوقاف مواد توضیحی برای مساجد و تکایای سراسر کشور تهیه و بدسترس مساجد و تکایا 

ه کشور موسسات بین المللی که با این تروریستان همکاری تکنالوژیک دارند مقامات وزارت خارج قرار داده شود.
 -از طریق سیمینار های علمی از طریق شورای امنیت و سایر شعبات اداره ملل متحد مورد تحریم قرار گیرند.

توضیحی برنامه سازان و مٔسولین تلویزیون های داخلی به حقیقت ماجرا های پشت پرده در مسایل افغانستان و منطقه 
آشنا ساخته و باورمند به منافع ملی گردند و از طریق برنامه های شفاف توضیحی همین تلویزیون ها که اکنون عده  

 اند در خدمت مردم و منافع ملی کشور شان قرار گیرند. احمدی   مجاهد و قاری یوسفاز آنها در خدمت ذبیح هللا
اگر همه مردم صادقانه در برابر این اهریمن قرار گیرد به اطمینان میتوان گفت که اگر بزرگترین قدرت جهان هم  

ن وجیبه ملی ماست این مبارزه صف آرایی همه مردم علیه طالبا  در حمایت شان باشد کاری از پیش برده نمیتوانند.
ملی و انسانی خوشخدمتی به نفع کدام شخصیت و یا گروهی نیست بلکه منافع ملی کشور ما از همه ما چنین مطالبه  

 ای دارد. به صدای مادر وطن در راه منافع ملی کشور باید لبیک گفت.
طالع رسانی و روشنگری را دارند وجیبه ای ملی  آنانیکه امکانات ادر اینجا قابل تذکر میدانم که همه ما مردم خاصتآ  

 - سیاسی –پخش و اشاعه  اخبار از پیشرفت های اقتصادی  ،شان است تا با نوشته های روشنگرانه و رهنمودی
فرهنگی و پیروزی های نیرو های مسلح در جبهات جنگ از طرق ممکنه مردم را بصورت شفاف آگاه سازند و ما  

سم خورده ای وطن مان باشیم افتراات و اخبار جعلی شان را دست بدست پخش کنیم دانسته نباید بلند گوی دشمنان ق
حکومت در برابر آنعده فریب خورده گان که   و انسانی اقدامات صلحجویانهو یا ندانسته آب به آسیاب دشمن بریزیم. 

شانرا ادا میکنند و مورد عفو قرار  منزجر و در همکاری با ارگانهای امنیتی دین ووظیفه وطنی از ماضی شان 
وسیعاً   » مسامحه و تبانی دولت با تروریستان طالب«    میگیرند از جانب سازمان استخبارات نظامی پاکستان مفکوره

در میان مردم پخش میگردد. الزم است تا از جانب ارگانهای امنیتی با حفظ اسرار نظامی  با دالیل، اسناد و شواهد 
در غیر آن روز تا روز از اعتبار دولت  رسانی شفاف صورت گیرد تا قناعت مردم فراهم گردد؛ برای مردم اطالع
 نزد مردم میکاهد. 
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