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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  6112جون  62 داکتر خلیل هللا هاشمیان

 افغانستان زۀ مطبوعاتی دررفقدان مبا

 کلتور های امنیت ملی و اطالعات و قابل توجۀ وزارت
 

لوع )طپورتال وزین  ی را درزقلم جناب آقای عزیه آمد تبلیغاتی ب معلومات کار از مملو مفید و امروز مقالۀ بسیار
ارگان دولت افغانستان یک خالی بزرگ  در قای عزیزی ملتفت شدم که واقعا  آید گزارش أئافغانستان( خواندم و با ت

ه پخش تبلیغاتی آن تنها بافغانستان و ارگانهای  عبارت دیگر دولته ب .مقابل پاکستان وجود دارد هبمبارزۀ مطبوعاتی 
تا حال  ورزیده، ولی ءداخل افغانستان اکتفاه تخریبات ب مرگها و تلفات و تصاویر ها و گفتگو مصاحبات و اخبار و

 شورک باشد طبع نکرده تا مردم در افغانستان که پاکستان می بارۀ منشاء تروریزم در کدام رساله یا کتاب مستند در
مقالۀ خود فهرست مختصر اورگانهای  ی درزستی پاکستان آگاه شوند. آقای عزیتروری زین کرکترهای جهان نیز ا

 :کرده است پاکستان نشر در معروف تروریستی ذیل را
 -دعوت االرشاد -حزب التحریر –سپاه صحابه  –لشکر طیبه  –القاعده  –داعش  –تحریک طالبان  - "جیش محمد

 –شبکۀ حقانی  –حرکت المجاهدین  –گروه جماعت الدعوه  –روه جندهللا گ –انصارالمجاهدین  –جهانگیری  لشکر
 منطقه ." و دیگر احزاب تروریستی اسالمی در –بنیاد فالح  انسانیت  –حرکت الجهاد االسالمی 

روریست ی برای تربیۀ تمکتب تربیت سیس صدهاأ، تجهیز و ت"میزبانی، تربیه :کهد انآقای عزیزی خاطرنشان ساخته 
عبارت دیگر ه گیرد..." ب طرف دولت  پاکستان صورت می طور رسمی ازه افغانستان ب هندوستان ومقابل  هبها 

 گیرد. گویا در اقتصادی امریکا به پاکستان صورت می های مالی و تمویل همۀ این عملیات تروریستی از کمک
 باشد. منطقۀ ما سهیم می م درزتولید تروری تربیه و طور غیر مستقیم دره حقیقت امریکا ب

  :گوید بینانه ای است که میچه خاطرۀ واقع قسم خاطره گزارش داده، وه ب را جالب یک نکتۀ مهم و یزآقای عزی
 پاکستان !" تربیه شده در توسط تروریست های جهان صورت نگرفته، مگر درحملۀ تروریستی  چهی"
 

 ای تروریستییک بخش آن ارگانه کتاب که در اطالعات چند رساله و حاال وقت آن رسیده تا وزارت های امنیت ملی و
ر رهبر و چند ویاتصهم  تروریستی پاکستان را بدنیا معرفی کند و تبات مکموقعی بخش دیگر آن  نام و پاکستان و در

 مالی در در بخش دیگر کتاب تصاویر تلفات جانی و یک از ارگانهای فوق در آن باشد و جستۀ هربر نفر عضو
ی، فرانسوی، زبانهای انگلیسه این کتابها ب تدوین گردد و وشود، طبع  تفصیالت مربوطه نشر ریخ وأافغانستان با ذکر ت

 یر گردد.تکث توسط سفارتخانه های افغانستان توزیع و و ترجمه وتپش ، اردو، دری ونایی، جاپانی، عربیآلمانی، چی
 واهدخ ملیون دالر زش آن برابر با صدهارداشته باشد، ولی ا ون دالر ضرورتحدود یک ملی اینکار شاید هزینه ای در

 حکومت هندوستان بدست آورد. تصاویر را میتوان از مقدار معلومات و یک بود و
 

متوجه  تبلیغاتی برسانید تا به خالی مطبوعاتی و کلتور وزارت های امنیت ملی و اطالعات وه لطفا این پیشنهاد را ب
دن، مبارزه کر ها و رادیوها چوکی نشستن و از طریق تلویزیون تنها در -دست بکار شوند کنند و شده  باالی آن غور

 دی بهسو چ، هیسیس گردیدهأبارزه از طریق دین با هندوستان تآنهم مبارزه با پاکستان که بنیاد آن  برای جنگ و م
شویش ت بلوچ و عکس العمل آنها در غصب ملکیت اقوام پشتون و پاکستان که از ،وضع ابتر افغانستان نخواهد داشت

شریان  خون و در افغانستان اسالم را هضم کرده واما ، ه استفاده میکنداسالم  بحیث یک ضرب مقابل آنها از هب افتاده و
از اسالم یک  ،هضم نتوانسته ت ورگلوی پاکستان بند مانده، آنرا ق   راسالم دحالیکه  درداخل ساخته،  خود شامل و

های  ناکام مانده، گدام نداده و این تئوری در پاکستان کار .سسۀ تروریستی و تجارتی برای بقای خود ساخته استؤم
 تماس با یک گوگرد یا چقماق میباشد.  باروت قومی منتظر

 با عرض حرت   -فاعتبروا یا اولی االبصار 
    6112آکست  11 – سید خلیل هللا هاشمیان
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