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 ۱۴/۰۸/۲۰۱۶ حکیم عبدالحسیب

 

افغانستان در خدمت پاسداران ایران افغان پپر یا شبکه اطالع رسانی 

 را بشناسید!!

یکی از صفحات انترنتی وابسته به رژیم آخوندی ایران بوده که « شبکه اطالع رسانی افغانستان» 
از سالها به اینطرف قوم ستیزی و مذهب ستیزی را دامن میزنند. این صفحه همیشه مقاله کوتاه را 

ب قومی بوده، به نشرسپرده و بعد از آن متن را به که مملو از تعصب مذهبی و بالخصوص تعص
گونه ی که گویا آنها به آزادی بیان معتقد هستند، در بخش نظرخواهی می اندازند. در بخش 
نظرخواهی همه افراد بی سواد و با سواد تا که توانایی دارند به آدرس یک قوم مشخص با رابطه یا 

د. اگر در متن حتی یک نامی هم از نخبگان پشتون ذکر هم بی رابطه به توهین و تحقیر می پردازن
شده باشد، میپردازند به دشنام گویی واستعمال واژه های مثل قوم فاشیزم افغانستانی وغیره. زمانیکه 
کسی در بخش نظردهی نام از دولتمردان ایران و یا هم اشاره به جنگ های خانمانسوز دهه نود کند 

ح های دخیل از جنایات رهبران حزب وحدت یاد آوری نماید، یا این و در پهلوی جنایات دیگر جنا
نظر به نشر نمیرسد و یا هم اسامی وابسته به حزب وحدت و ایران که در جنایات دهه نود بدون 
شک دخیل بودند، سفید میشوند. سیاست این سایت در قبال رخدادهای جهانی، به طور نمونه جنگ 

و تحلیل هایش به شدت از رژیم سفاک و مستبد بشار اسد حمایت می  سوریه که افغان پپر در خبرها
کند، که این امر بدون شک نمیتواند از منطق انسانی و حرفه ی ژورنالیستی برخوردار باشد، تنها 
دلیل که میتوان برایش یافت وابستگی بی حد و مرض گردانندگان این سایت به حکومت ایران 

 است.
به نشر « فتنه انگیزی طلوع، اینبار در هرات »ک متن زیر عنوان ی  ۱۳۹۵/۵/۲۱ به تاریخ 

 رسید. 
 فتنه انگیزی طلوع، اینبار در هرات

اگر از یک مصاحبه قسمت های زیادی از آن را حذف کنیم و یک جمله را انتخاب کنیم، طبعاً معنایی را افاده می کند غیر از آنچه منظور 
  نابخشودنی است که تلویزیون طلوع و آقای زیارتجاهی مرتکب شده اندگوینده است و این خیانتی بزرگ و 

 نسخه چاپی  منبع:  119367کد خبر:  ۱۳۹۵/۵/۲۱    ۱۱:۱۹   تاریخ انتشار:
 

 
 متن کامل واکنش احمد علی جبرئیلی )عالم اهل تشیع در هرات(

 
 به نام خدا

حالیکه با عجله عازم یک مجلس ختم قرآن آقای جاوید زیارتجاهی خبرنگار طلوع نیوز به من تماس گرفت در  16/5/1395روزشنبه 
کریم بودم؛ با اصرار فراوان از من خواست که به ارتباط مهاجرین افغانی مقیم کشورهای خارج با من مصاحبه ای کوتاه داشته باشد. جالب 

. بیشتر دنبال فتنه انگیزی اینکه قبل از مصاحبه به خبرنگار طلوع گفتم: "شناختی که من از طلوع دارم دنبال روشن کردن حقایق نیست
 است. گفتم معلوم نیست باز چه فتنه ای در سر دارید؟"

 
 گفتم به یک شرط مصاحبه می کنم که آنرا کامل پخش کنید و گزینش نکنید.

 
تم نخستین سوال اش در ارتباط با وضعیت مهاجرین بود که پاسخ دادم اما از سوال دوم قضیه داعش و جنگ سوریه را مطرح کرد. گف

قرار نبود در مورد مسایل خاورمیانه صحبت کنیم. در هر صورت ایشان گفت که دولت ایران افغانها را اجبار می کند که بروند سوریه و 
 به نفع دولت سوریه بجنگند. آیا چنین کاری درست است؟
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حق ندارد مهاجرین افغانی را مجبور کند گفتم من از صحت و ُسقم قضیه اطالعی ندارم اما بصورت کلی می گویم که اصوال هیچ دولتی 

 که در جنگ شرکت کنند. فرقی هم نمی کند این جنگ در کجا و به نفع یا ضرر چه کسی باشد.

 گفتم نه اسالم چنین چیزی را جایز می داند و نه هم قوانین و مقررات بین المللی.
 

ند که یا در جنگ سوریه شرکت کنند یا از ایران خارج می شوند. آقای زیارتجاهی اصرار داشت که ایران جوانان افغان را مجبور می ک
 گفتم من واقعاً اطالع ندارم و فکر نمی کنم چنین مطلبی درست باشد، اما اگر به قول شما واقعیت دارد جوانان ما می توانند به کشور خود

که بعضی افراد داوطلبانه می روند و از کشورهای مختلف برگردند و کسی نمی تواند مانع بازگشت آنها شود و همچنان گفتم، من شنیده ام 
هم می روند و کسی هم نمی تواند مانع رفتن شان گردد. چنانکه برای حمایت از داعش نیز از کشور های غربی هم، یا مانع شان نشدند و 

گفتم پیامبر اکرم فرمودند: َمْن َسِمَع َرُجاًل یا نمی توانند مانع شوند. سوال کرد که از نظر دینی شرکت در این جنگ ها جایز است یا نه؟ 
پاسخ او را ندهد مسلمان  یُنَاِدي یَا َلْلُمْسِلِمیَن فَلَْم یُِجْبهُ فََلْیَس بُِمْسِلم )کسیکه فریاد داد خواهی انسانی را می شنود و به کمک او نشتابد و

 )کامل( نیست.(
 

مقابل داعش داده اند اگر کسانی داوطلبانه با انگیزه دفاع مشروع در برابر تهاجم  گفتم حضرت آیت هللا سیستانی دستور جهاد دفاعی در
داعش که ابزار صهیونیزم و کفر جهانی علیه وحدت مسلمانان شده و فتنه بزرگ زمان ما است و بر اساس فرموده پیامبر اکرم، به دفاع از 

یا لبنان یا افغانستان و یا سوریه و یا هر جای دیگر، این پاسخ مثبت به مسلمانان مظلوم در هر کشوری برخیزند، عراق باشد یا فلسطین 
 فرمایش پیامبر اکرم عین آموزه های دین ما است ولی این، با اعزام اجباری فرق زیادی دارد.

 
 گفتم مگر امروز نیروهای اردو و پولیس ملی ما در افغانستان با داعش نمی جنگند؟

داعش کافی نباشد بر دیگر مسلمانان الزم است در افغانستان با داعش مقابله کنند. این دفاع از اسالم است و اگر توان ما برای مقابله با 
 فرقی نمی کند که در کدام سرزمین باشد. این بود فشرده مصاحبه که البته نقل به معنا کردم و عین عبارات را به یاد ندارم. اما موضع من

 نیه از یک مصاحبه ده دقیقه ای:در قبال نشر گزینشی و پخش ده ثا
 

 این اقدام یک توطئه ناجوانمردانه است.
ایشان مستقیما در گزارش خود گفته اند که "شماری از علمای شیعه از اعزام مهاجران افغان برای جنگ در سوریه پشتیبانی می کنند". در 

قسمت های زیادی از آن را حذف کنیم و یک جمله را انتخاب کار خبرنگاری قبل از هر چیز باید امانتداری باشد. اگر از یک مصاحبه 
ً معنایی را افاده می کند غیر از آنچه منظور گوینده است و این خیانتی بزرگ و نابخشودنی است که تلویزیون طلوع و آقای  کنیم، طبعا

د وگرنه تحریف واقعیات است و خاک به زیارتجاهی مرتکب شده اند. هر سخن را باید در جغرافیای خاص خودش مورد ارزیابی قرار دا
چشم مردم زدن. من از آقای زیارتجاهی و تلویزیون طلوع مصرانه می خواهم اگر ریگی به کفش خود ندارند مصاحبه مرا بصورت کامل 
 پخش کنند تا حقایق روشن گردد و "سیه روی شود آنکه در او غش باشد".

 
یا هم گزارش اصالح نشود؛ بنده این قضیه را از طریق نهادهای رسیدگی به تخطی  در صورتیکه مصاحبه بصورت کامل پخش نگردد و

 های رسانه ای بصورت رسمی و قانونی دنبال خواهم نمود.
 

مجدداً می گویم اجبار برای اعزام به جنگ ها جنایت است اما تحریف حقایق جنایتی بزرگ تر. ولی شرکت داوطلبانه برای جنگ با داعش 
ح است. چنانکه می بینیم ایتالف جهانی به رهبری امریکا نیز در جنگ علیه داعش در عراق و سوریه و بگونه ای در جایز و ممدو

 افغانستان شرکت فعال دارند.
 

 احمد علی جبرئیلی

 

 نظرات بینندگان:
کشورهای بیګانه پیش برده میشود. و دشمن افغانستان و مردم افغانستان است. این به همه معلوم است که طلوع نیوز از یک تعداد افراد پلیت. و جاسوسان.    <<<

 ا بکشاند.و کسانیکه در ان وظیفه اجرا میکند اکثر ایشان از فامیلهای فاسد است که میخواهند جامعه افغانستان را مانند خود کثیف نموده و به فحش
 

 ا زنده مصاحبه نکردید؟شما که از تحریف های این رسانه اطالع دارید چر   <<<
 

ل و استعمار برادر امروز افغانستان جوالنگاه خیانت کار ان است دست استعمار همیشه در جریان قرار دارد، طلوع در افغانستان یکی از آلت های اسرائی   <<<
 است همیشه باید در فتنه انگیزی شرکت دارد.جزئی از خباثت اینها است.

 فرید
 

که انرا مطالعه نمودم نه آنرا تایید و نه رد میکنم در مورد محتوا چیزی نمی نویسم ، ولی از مطالعه مطلب چنین دریافتم ، که جبرئیلی  در تمام گزارش   <<<
ل فتنه دنبا صاحب واضح گفتند ، جالب اینکه قبل از مصاحبه به خبرنگار طلوع گفتم: "شناختی که من از طلوع دارم دنبال روشن کردن حقایق نیست. بیشتر

 انگیزی است. گفتم معلوم نیست باز چه فتنه ای در سر دارید؟" در چنین صورتی جناب ایشان نباید با تلویزیون طلوع مصاحبه میکردند . 
 خالق کابل

 
اب فتنه را بکسی کند هرگاه طوریکه از فحوای گفتار اقای جبرییلی بر میاید این سخنان یاک عالم دین نیست که بدون دلیل وبرهان وقبل از مصاحبه خط   <<<

ش میگوید کسیرا واقعا چنین حرف را قبل از مصاحبه گفته باشد پس با درک فتنه تلویزیون طلوع روی چه مجبوریتی حاضر به مصاحبه گردیده بوددر حالیکه خود
مصاحبه ان از طرف تلویزیون طلوع قضاوت کردن  کسی مجبور برفتن جنگ در سوریه نمیکند پس مجبوریت خودش ازین مصاحبه چه بوده و تا زمان نشر کامل

 به گفتار یک جانب درست و عادالنه نیست و منطقی هم نمی باشد بعد از خبر کلی مصاحبه میتوانیم قضاوت درست کنیم که حق در کجاست .
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. البد جناب عالی یک سلسله مطالب گفته یید ،شما اگر فتنه انگیزی جناب جبرئلی ، ضرب المثلی است که گفته اند : تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها    <<<
جام داده یید و حرف طلوع را خوب میدانستید چرا مصاحبه کردید ؟ بر شما که اجباری نبود و جناب عالی مجبور که نبودید ، با عشق ومیل خود تان مصاحبه را ان

تید و نترسید ، اگر حرف تان برای خدا بوده که ترسی ندارد، واگر برای رضای خلق خدا بوده بازهم جای تان را گفته یید و حال هم پای حرفت مرد و مردانه باس
نزنید چرا که عقیده را نگرانی نیست شما انتحار که نکرده یید ، عزیزی برادر فقط از خدا بترس وبس . چرا خود را به در وپیکر میزنی ؟ حاالخود را به آب وآتش 

 لی دارید .گفته ئید واستدال
 

مه مخالفین اما در سوریه فقط داعش نیست بسیار فرقه های دیگر ضد دولت بشار االسد اند وقتی شما بگویید جنگ بر علیه داعش این معنی را میدهد که ه   <<<
 بشار االسد داعش باشند

 
 ایا همه مخالفین حکومت سوریه داعش اند؟    <<<
 بهمن
 

 ن است و از جانب کشور های غربی و اسرائیل تمویل می شود.طلوع نیوز یک شبکه خای   <<<
 
 
 

نمایند نه جناحی  درین مملکت به کی میشود اعتماد کرد؟ همه استخبارات شده اند و همه به جان یکدیگر افتیده اند. ژورنالیستان بایدبیطرفانه و مسلکی عمل   <<<
 و عقده مندانه.

 
 باشما است حق با شما است جبر یلی صاحب حق   <<<

 
آنها هم او برادر یا خواهری که گفته در سوریه غیر داعش هم هست بله القاعده و خصوص النصره که تروریستی میباشد هم هست و صد ها گروه دیگر که    <<<

ش دارند و از مفتیهای سعودی حمایت اعمال وحشیانه ای همچون جهاد نکاح و زنده سوزاندن و انفجار مساجد و اماکن مذهبی و جنایات وحشیانه ای همچو داع
 سطینی را بریدندمیشوند مگر چند روز پیش مشاهده نکردید بکی از همی گروهها که آمریکا آن را میانه رو خوانده بود به طرز فجیعی سر یک کودک بی گناه فل

 شونداز طرف دیگر روزنامه ها ارتص اسراییل اعتراف کرده بخشی از این ها در اسراییل درمان می
 

رادیو ده سال  حاال ما باید مصاحیه احتکاآل جنجالی نمیتواند وفعاال ده ساله آنرا زیر سوال ببریم ، در افغانستان طوری است ، که اگر یک رسانه ، یا   <<<
ا ارتجاعی ، جاسوس و یا فاشیست می نشریات خوب و مفید داشته باشد ، نگهان یک نوشته اش مورد عالقه فرد قدرتمندی و دولتمداری خوش نخورد ، فورآ انر

 نامند .

 
 بنده هم به خواندن متن در بخش نظر خواهی چند سطری چنین نوشتم:

 
 جناب جبرئیلی صاحب!

پدیده تازه نیست. من با اظهارات شما موافق نیستم.    اینکه تلویزیون طلوع فتنه انگیزی میکند، کدام
از شش سال به اینطرف رژیم بعثی / الحادی بشار  علمای تشیع باید از حقایق چشم پوشی نکنند.

اسد خون صد ها هزار هموطنش را ریختانده و از هیچ نوع بربریت و ظلم که تاریخ نظیرش را 
ندارد دریغ نورزیده است. امروز خون هر انسان که  در سوریه چه شیعه و چه سنی  میریزد، 

ون کدام تردید یک پدیده شوم بوده، مولود عامل اصلی اش رژیم بعثی بشار اسد است. داعش که بد
مظالم این رژیم خدا ناترس است. من خودم با پناه جویان هزاره افغان در آلمان سرو کار دارم. 

اکثریت این جوانان از برخورد غیر انسانی نیروهای امنیتی در ایران شکایت دارند. برعالوه از آن  
باالی آنها فشار میاورد که به جنگ سوریه بروند و به این جوانان ادعا می کنند، که رژیم ایران 

گروپ مسما به فاطمیون که متشکل از جنگجویان  برادران هزاره افغان هستند، بپیوندند. در 
صورت رفتن به سوریه به آنها پول و اقامه ایران داده می شود. اگر شما باز هم از این حقایق چشم 

ا از اجبار اعزام صحبت می کنید. برداشت بنده از نوشته پوشی می کنید، اختیار به شماست. شم
شما اینست که افغانها میتوانند، اگر خواسته باشند، داوطلبانه در  جنگ سوریه به نفع اسد بجنگند. 
نظر بنده اینست که هیچ افغان چه در جبهه طرفداران اسد و چه هم در جبهه مخالفین اسد )النصره 

را ندارد. ما افغانها مشکالت خود را داریم. امید وارم که دولت  و داعش و غیره( حق اشتراک
ایران دیگر از مجبوریت های پناهنده گان افغان استفاده نامشروع نکند. جنگ سوریه جنگ نیابتی 
ابرقدرت های بزرگ و همپیمانان منطقوی شان عربستان و ایران بوده، ما افغانها نباید در این 

امر این است که استمرار این جنگ سبب نفاق و شقاق در بین مسلمین جنگ شرکت کنیم. واقعیت 
 شده، نباشد که خدای ناخواسته وحدت شیعه و سنی را در کشور عزیز ما با مخاطره مواجه کند.

 با عرض احترام
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 حسیب از کشور آلمان
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 حاال قضاوت را به شما هموطنان میگذارم.
 ه آنها فرستادم، ولی متاسفانه که نشر نکردند. قابل یادآوری است که من نظرم را دوبار ب

با سایت وزین افغان که هدف بنده اینست که توجه آنعده ا زقلمبدستان وطندوست وملی گرای را 
خدمت جرمن همکاری دارند، به این مطلب جلب نمایم تا در باره ی همچو سایت ها که در 

 بیگانگان اند و علیه منافع ملی ما عمل میکنند، حد اقل چیزی بنویسند.
 پایان

 


