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 ۴۱۰۲سپتمبر،۹
 

 در تصرف وابستگان به غیر ،مطبوعات افغانی
 استعهد متیک مطبوعاتی  جیبۀگیری از تبلیغات سوء و تحریف تاریخ افغانستان، وجلو

 

 دانشمند، محقق و مؤرخ افغان محترم اعظم سیستانی سالم بر شما،
 

آقای استانیزی، برای بی اعتبار ساختن استقالل کشور، » وانننده، روشنگرا و آموزنده ای تحت عمضمون براز
که بازهم از قلم توانایتان، حقایق درخشندۀ عصر امانی و ترقیات  «چقدر پول از انگلیس و پاکستان می گیرید؟

غیر قابل انکار آن زعیم بی همتای تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان عزیز و محصل استقالل کشور را با 
تفصیل فراوان در انظار پخش مینماید، گویا سیلی کوبنده و سختی است بر رخسار همۀ آنانی که افتخارات و 

 ریخ سرزمین آبایی خود ها را مذبوحانه به بازی می گیرند.تا
من نارضایتی و خشم شما را از پامال شدن واقعیت های غیر قابل انکار قسمت مهم و سازندۀ تاریخ ملت افغانستان 
و محصل نامدار استقالل وطن را، مخصوصاً که ترقیات آن دورۀ درخشان با امتیاز آزادی های فردی و نهضت 

غان، دهه ها زیر خاکستر اغماض و فراموش سازی مدفون بود، دقیقاً درک میکنم، ولی همانطور که می زن اف
بینیم، شری برخیزد که خیر ما در آن باشد، نتیجۀ سفسطه سرایی های یک داکتر فروخته شدۀ افغان، چنین یک 

 های افتخار آمیز آنرا برای آموزش مقالۀ افشاگرانه، تحقیقی و با اعتبار از صفحات تاریخ وطن و درخشش رویداد
 و بیان حقایق به هموطنان سبب می گردد. از بزرگان می خوانیم:

 ای صاحب فضائل، درین خرابه منزل       داکتر شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل
خود دور نمیرویم برای درک موضوع، اندک امیدواری ای که داریم، اقالً مردم افغانستان در دهه های اخیر  

دیده اند، خوانده اند و آموخته اند که هر گردی گردو نیست، مثالً قهرمان سازی و مارشال سازی را صرف مشتی 
جیره خور و معاشخور غیر ملی میتوانند رسامی نماید که باهم منافع مشترک دارند. البته که بر مطبوعاتیان است 

مملکت جنگ زدۀ ویران، باید افشاء حقایق وطن را وجیبه  که با بیان مکرر و بی انتهای رویداد های تاریخ واقعی
 و وظیفۀ وجدانی و ملی خود ها بدانند.

متأسفانه با پیشرفت تکنالوژی جدید و سرعت انکشاف آن در جهان، استفاده چیان دشمن مردم و بشریت هم در 
ز قسمت زیاد ارتباطات گروپ تخریب اذهان جهانیان، به انواع دسائس از امکانات آن بهره مند میگردند. امرو

من ای»های مخرب داعش، طالب، القاعده و امثالهم بیشتر از طریق میدیا صورت می گیرد، ویدیوی طوالنی اخیر 
دعوت مینماید. بنابر آن تا « ؟»رهبر القاعده را فراموش نمی کنیم که مسلمانان هند را به جهاد «الظواهری

زیر تأثیر تبلیغات هر قسم  دسته ها و گروه ها رفته و مصرف پول و  حدودی ذهنیت های گوناگون بشری حتماً 
 حمایۀ مالی هم بی تأثیر نمی باشد.

 

مانی های عمدۀ آزادی مطبوعات ما افغان ها هم این است که به اصطالح، یکی از مشکالت و نابسابدون شک 
زادی ارزشمند بیان و تفکر، دیده دشنه در دست زنگی ای مست افتاده است، یعنی که در پهلوی داشتن حق و آ

 سوء استفاده های غیر ملی مضر و خطرناکپالن های مخرب و میشود که در استعمال وسیع از میدیای افغانی چه 
 هم صورت میگیرد که مسئوولین هر دستگاهی باید از آن دوری جوید.

را رام های تلویزیونی، تشکیالت ملیگبا اینکه در مطبوعات بیرون افغانستان اعم از جراید، ویب سیت ها و پروگ
محتاط بوده و نهایت  و مسئولی هم موجود هستند که برای حفظ و احترام به ارزش های ملی و حقایق تاریخی،

پالیسی نشراتی شان از نفوذ انتشارات غیر واقعی و پامال رویداد ها و افتخارات ملی و بی احترامی به مشاهیر 
ن جلوگیری نموده، نمیگذارند که نفوذ اشخاص مشکوک وابسته به سازمان های و خدمتگاران صدیق افغانستا

جاسوسی، همسایگان غدار، جیره خوران تنظیم های مافیایی جنگ های افغانستان و هر نوع مفسدینی که بربادی 
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یل شکمملکت، مردم و تاریخ پر افتخار آن در آجندای کاری آنان داخل است، باعث فریب و تبلیغات سوء در ت
 شان گردد. مطبوعاتی 

متأسفانه طوریکه دیده میشود، عده ای هم پا روی این وجیبۀ ملی گذاشته و صرف به بهانۀ آزادی مطبوعات و 
خواننده و شنونده داشته باشد، به همه چراغ سبز نشان »!« استدالل اینکه خوب است نظریات و عقاید گوناگون

افغانستان به هر شرائطی که هستند، »!« دارند که سی ملیون نفوس و مردممی دهند، اما به چه قیمت؟ اینها ادعا 
نمایند و شریف و خاین را با هر نقابی کامالً  «تفریق و تمیز» خود میتوانند که حق و ناحق را دقیقاً از هم 

ه لباس تشخیص دهند، غافل از آنکه روزگار ویران و اوضاع بد فرجام دهه های اخیر وطن، چه گرگ هایی را ب
 میش به سراغ مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان گسیل داده است.

درحالیکه برای ملت افغان که از بد حادثه در روی زمین پراگنده بوده و خواننده و بینندۀ مطبوعات وسیع در  
ر گوبسایت ها و شبکه های تلویزیونی افغانی می باشند و مشاهده مینمایند که هر روز یکی خائن و روز دی

 وطنپرست میگردد، درک و شناخت هر شخصیت ملی و غیر ملی از کنترول بیرون است.
پس بدون شک یا پروگرام ساز و مدیران مطبوعات افغانی ای که اجازۀ نفوذ انتشارات و افکار غیر واقعی و 

چنان اشخاص  زهر آگین را در مورد وطن و مردم آن، صادر می نمایند، علنی یا مخفی با گروپ های وابسته به
از ورای میدیای جهانی افغانی به هر طرف  «تبلیغات و مغز شویی ها» و تشکیالت ارتباط داشته و میگذارند تا 

زهر پاشی نماید و یا اینکه با سهل انگاری متوجه خطرات چنین یک عملیۀ نا سالم و تحریف ذهن و افکار مردم 
 بیچارۀ خود ها نمی شوند.

 

مانند غریقی که از آب سر باال می نماید و باز هم با نفس های  «وحید وحیدهللا» ی بنام چندی قبل گماشتۀ دیگر
ان میدیای افغانی ظاهر یگدر « پروگرام وقت» با خرید ، گاه گاهی منقطع به عمق آن کشیده میشود، وظیفتاً 

هرمان وی قزمانی میگردد و به زعم ناقص خود راه را برای هنر نمایی های احتمالی آینده هموار می سازد. مثالً 
مینه زبوده و مغز متفکر  «پالن سه فقره وی» طراح وقت دیگر است و « بن» تشکیل و تدوین جـــلسات  ناکام

درست است که مردم افغانستان  به وطنش می باشد.« حمد ظاهرشاهاعلیحضرت م»سازی برای مراجعت مرحوم 
چنین هجویاتی آنهم بی نتیجه و غیر عملی ای که خود سخت در منجنیق معضلۀ انتخابات ناقص گیر مانده اند، 

، ولی با پراگندگی و وسعت گسترش مطبوعات افغانی از برکت تکنالوژی امروز، متأسفانه خطرات نمی پذیرندرا 
ی باید از جانب مطبوعاتیان افغان برای تخریب هم کامالً موجود است. پس چنین زمینه های مندیشویی و باورمغز 

 نباید فراهم گردد.اذهان مردم، 
در میدیای  و آخند های سفاک آن با هزار درد می بینیم که در داخل افغانستان عزیز با ملیون هایی که ایران

لنی مصرف می نماید، تجاوز فرهنگی غیر ضروری ایران چه جنایتی را در ع« طلوع» وزیونافغانی مثالً تل
افغانستان مرتکب میگردد و به چه سرعنی در محیط عام فهم و مروج دری زیبای  تحریف و تخریب لسان اصیل،

ف منحرجذب میگردد. اگر وابستگان مطبوعات افغانستان به شمول وزیر اطالعات ردم و طبقۀ جوان و گفتار م
ناجائزی، از  عام فهم مردم شان آماج چنین تجاوزیمروج زبان  به کلتور و عنعنات ملی قائل گردد، ارزشی آن

 قرار نمی گیرد.یک همسایۀ مفسد 
 

به سلسلۀ نفوذ بر مطبوعات و  «گلبدین حکمتیار» به ارتباط به این موضوع مهم، مدتی بود که از دار و دستۀ 
، در افغانستان»!« قلم بدستان افغان در خارج کشور، ایمیل هایی که از آن بوی دلنواز حقوق بشر و حقوق زن

به مشام میرسید، گویا ذریعۀ مرکز تبلیغاتی وابسته به آن گروه، از آلمان به این کمینه هم ارسال میگردید. یکی 
از دیگران بیشتر فعال بود. در چنین آوانی، راپورمستندی  «شغنان احدزاده» مستعار ازین تبلیغات چی ها زیر نام

در کابل نشر شد، کمپی از پناهگزینان فقیر و بیچاره ترین افغان، مربوط  «تلویزیون آریانای آقای بیات»که از 
 زنان اجازه نداشتند با گروه حکمتیار را در پاکستان در حالی نشان می داد که زیر حرارت بیشتر از صد درجه،
سال باالی شانرا به  ۰۱روی باز از خیمۀ پاره و پینه خورده بیرون بیایند، و مردان تشریح میدادند که پسران از 

به افغانستان میفرستند. در عین زمان انفجار موتر سرویس و « ؟»خاطر نجات از فقر، به امر حکمتیار به جهاد
. با افتخار آدم کشی، بر عهده میگیرد «اسالمی حکمتیار» با انفجار بم، حزب کشتار کارگران بیگناه خارجی را 

از آلمان و بیانات وی که از ورای امواج تلوزیونی افغانی که  «عظیم آبرومند» درین حالت البته همچنان آقای
ان دم افغانست، مر«اسالمی» سپانسر آن شده بود، منحیث یک دیموکرات کامالً عیار و معرف افکار مترقی حزب 

 را به طرفداری از آن گروه دعوت مینماید. 
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ناگفته نماند که گردانندۀ تلویزیون هم به مقابل اعتراضات هموطنی که به پروگرام تیلیفون کرده است، صدا بلند 
اکتری، د شما باید بدانید که در گروپ آقای حکمتیار هموطنان تعلیم یافته با داشتن عناوین» نموده ادعا مینماید که: 

البته که لین هموطن معترض که میخواست از موجودیت  «ماستری، انجنیری و امثال آن مشغول فعالیت اند....
 بپرسد، هم قطع می گردد. « عظیم آبرومند» آن کمپ دهشتناک در منطقۀ پشاور از آقای

ی که از همین امریکا هم داکتر این بود نمونۀ مشتی از خروار نفوذ و تبلیغات زهر آگین و مردم فریب و می بینیم
که گویا زنجیر ننگین وابستگی به دشمنان وطن را، حتی تعلیم و تنفس در یک فضای  «استانیزی»به اسم داکتر

آزاد و افکار مستقل نتوانسته از دست و پای وی بردارد، وظیفتاً و مذبوحانه درتالش است که ودیعۀ استقالل و 
ند آفتابی که بخواهند با دو انگشت پنهانش کنند، با نفوذ و اغوای پروگرام یکی افتخارات محصل نامدار آنرا مان

 می نماید.از دستگاه های تلویزیون افغانی، به زعم ناقص خویش تخریب و نفی 
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