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 نقش گمراه کنندۀ پخش اخبار "صلح" 
 امریکا با طالبان

 
 افغانستان برجهان به همکاری مطبوعات ضد منافع ملی در داخل  سال متواتر می شود که مطبوعات کاذب در بیش از یک

و دروغ درهمکاری نزدیک با دستگاه های استخباراتی جهنمی در مورد مذاکرات  اساس شایعات، حدسیات عقده مندانه، 

 نمایند.  "صلح" امریکا با طالبان و " آتش بس" و سایر موضوعات اخبار جعلی و کاذب را به پیمانۀ وسیع پخش می

نه تنها  اخبار دروغ خالف واقعیت ها که نقض صریح از اصول اطالعات جمعی این رسانه های خبری مزدوران بیگانه اند 

 را بر اذهان مردم تشنه به صلح درتخریبی است را نشر می کنند،  بلکه پخش این اخبار جعلی نقش کامأل گمراه کنندۀ 

اصول مطبوعات جرم  خطی ازمردم افغانستان و ت منافع ملی پخش این اخبار جعلی خیانت صریح به است. افغانستان داشته

 شمرده می شود. 

اساس نقض قوانین ملی و بین المللی مطبوعاتی مورد بازپرس و  متخلفین و مجرمین اصلی پخش این اخبار جعلی که باید بر

ین گرفتند نه گرفته اند. متأسفانه مراجع کنترول قوانین ملی و بین المللی مطبوعاتی هم در مورد ا پیگرد قانونی قرار می

 جعلیات و جنایات مشهود مطبوعاتی مهر خاموشی را بر لبان خویش گذاشته است.

افغانستان اخبار جعلی و دروغ را مورد  پذیرش "آتس  در چند هفتۀ اخیر برخی از رسانه های مزدور خارجی و داخلی در 

  بس"  توسط طالبان را در مطبوعات نشر کرده اند. 

( پانزدهم وزیر اکبرخان 15اخبار جعلی نگذشته بود که ذبیح هلل مجاهد در جوار ارگ از سرک )فقط دو روز هم از نشر آن 

کابل و سهیل شاهین از قطر مرکز طالبان هر دو تن سخنگویان طالبان خبر پذیرش "آتش بس" را توسط طالبان رد  شهر
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بس موقت با امریکا به توافق ن بر سر آتش های خارجی گزارش دادند که گروه طالبا " پس از آنکه برخی رسانهکردند.  

بس ای گفته است که این گروه در مورد آتش هللا مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان با نشر اعالمیهرسیده است، ذبیح

  بنیاد است. ها در این باره بیتصمیمی ندارد و گزارش رسانه 

شده و مشوره میان سران طالبان در این باره  یزان جنگ و عملیاتدر اعالمیۀ طالبان آمده است که امریکا خواستار کاهش م

ای نکرده است و در صفوف طالبان  بس فیصله حال در بارۀ اعالم آتش بر بنیاد اعالمیۀ طالبان، رهبری این گروه تا به ادامه

 نیز کدام اختالفی وجود ندارد."

  که: یدمیگو چنین جنگ مورد در معروف دانشمند آینشتاین لبرتا

 و بود بر مسئله وقتی کنند. حفظ قدم ثابت آن قواعد با دلیرانه را آنان خود آن، پالنگذاران که نیست، اجتماعی بازی هیچ جنگ

 می کمک آنجا کلی، بطور جنگ از شرط و قید بدون برگشت فقط گردد. می قدرت فاقد ها، مسؤولیت و ها مکلفیت و قواعد نبود

  کند.

 قدرت المللی بین های رقابت از ناشی اخیر دهۀ پنج طی در که آن اصلی گردانندگان با  خونریزی و جنگ وعوامل اساسی علل

 شده آفتابی و روشن کامأل دارد، جریان افغانستان در  روسیه و ایران پاکستان، بیشرمانۀ و مغرضانۀ مداخلۀ و جهانی بزرگ های

  ندارد. وجود نیازی  افغانستان در آشکار خونریزی و جنگ وعوامل اساسی علل برای بیشتر تفصیلی بحث به  است.

 نام به گاهی  را خود استخباراتی جنگی وسایل برای را مستعار اسمای شان شوم اهداف تطبیق برای که افغانستان مردم دشمنان

 فعالیت فریبندۀ روپوش شان اسمای این مجموع در نمایند، می  نامگذاری غیره و داعش نام به گاهی طالب، نام به گاهی  "جهاد"،

 و جنگ تداوم وسیله طالبان  برند. می بکار افغانستان در خونریزی و جنگ تداوم برای که است دشمن استخباراتی های

 از ای عده و روسیه و ایران، پاکستان، آی. اس. آی. استخباراتی دستگاه توسط که هستند افغانستان مردم دشمنان خونریزی

     شوند. می اکمال  سالح تهیه و مالی حمایت  با همرا عملیاتی اداره و سوق عربی کشورهای

نشر آن اخبار جعلی در مورد نتایج " پیشرفت"  مذاکرات غیر قانونی "صلح" امریکا با طالبان و قبول شرط  "آتش بس" با 

 مثبت آن دروغ ثابت گردیده است.  طالبان که بارها پخش شده اند بدون نتایج

چنین اقدامات بیشتر توطئه های اغفال کنندۀ دشمنان اند،  نه تنها  بر ضد منافع ملی افغانستان جنایات آشکار است، بلکه 

هیچگاهی هم برای صلح واقعی و قطع جنگ درعمل زمینۀ ساز نبوده است. هدف  از پخش نتایج دروغین  "پیشرفت"  

انونی "صلح" امریکا با طالبان و قبول شرط  "آتش بس" با طالبان در راستای "صلح" واقعی در افغانستان مذاکرات غیر ق

 در  است. بخشیده تشدید افغانستان در نبوده بلکه در نتیجه پخش این جعلیات تبلیغاتی دشمن جنگ و خونریزی را بیشتر از پیش

  است. شده کشته افغانستان در بیدفاع و یگناهب انسان هزاران اغفال کنندۀ دشمنان اخبار پخش اثر

مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان تجربه پخش چنین توطئه های جنایاتبار جعلی را به نام "صلح"  از طرف دشمنان خویش  در  

 هجری شمسی در مورد پالن پنج فقرۀ "صلح"  ملل متحد را نیز عمل بچشم سر دیده است.  1371و  1370طی سالهای 

عد از آنکه دشمنان مردم افغانستان بخصوص پاکستان و روسیه نتواستند دولت داکتر نجیب هلل را توسط  کودتا نظامی جنرال ب 

شهنواز تنی وزیر دفاع وقت سقوط بدهند، دشمنان مردم افغانستان با بکار برد تاکتیک های اغفال کننده تبلیغاتی به نام "صلح" 

جهز سه گانه )اردو، څارندوی و امنیت ملی( جمهوری افغانستان که در مقاومت دلیرانه و "مصالحه" در بین قوای مسلح م

 جنگ جالل آباد در برابر تهاجم اردو پاکستان موفقانه سر بدر آورده بودند پرداختند.

ی مسلح دشمنان مردم افغانستان نخست با پخش شایعات دروغین تبلیغاتی در مورد عملکرد "صلح" و مصالحه در صفوف قوا 

پرداخنتد تا قوای مسلح  را از خطوط مهم سوق الجهشی تعرضی و دفاعی در سنگرهای کشور از مقابله با دشمن بدور 

ساختند. دشمنان افغانستان با پخش اکاذیب دروغین "صلح" و مصالحه توانستند زمینۀ دور ساختن  قوای مسلح را از خطوط 

 د. مهم سوق الجهشی تعرضی و دفاع مساعد ساختن
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جنرال نبی عظیمی معاون اول وزارت دفاع وقت افغانستان قبأل مخفیانه توسط جنبش "اسالمی" شمال افغانستان جذب گردیده 

بود. جنرال نبی عظیمی از مهره های  اصلی کودتا سقوط 

شمرده می شود. جنرال نبی عظیمی  حکومت داکتر نجیب هللا 

بعد از آخرین سفرش از شمال افغانستان در جلسۀ شورای دفاع 

افغانستان با گریه های ساختگی و دروغین  خود زمینۀ را 

گلمجمان، منصور  -برای ورود ملیشه های عبدالرشید دوستم 

درۀ کیان و شورای نظار را به نام جنبش "اسالمی" شمال و 

اهم ساخته بود. حکومت داکتر نجیب هللا  در هرج و مرج فر

اثر تاکتیک های اغفال کننده مخالفین و پخش اکاذیب و شایعات دروغین در صفوف قوای مسلح در مورد "صلح" و مصالحه 

 هجری شمسی سقوط نمود.     1371در بهار 

تیکی اغفال کنندۀ دشمنان مردم افغانستان در اکنون با آنکه ترکیب مهره های عملکرد متفاوت اند، مگر محتوای توطئه های تاک

مورد پخش جعلی نتایج "پیشرفت" مذاکرات غیر قانونی "صلح" امریکا با طالبان و قبول شرط  "آتش بس" با طالبان برای 

و  1370اغفال ارگان های جدید التأسیس و جوان اردو و پولیس ملی افغانستان است که با توطئه های فریبندۀ "صلح" سالهای 

 هجری شمسی مشابهت کامل دارند. 1371

اند که در سه حمله جداگانه افراد طالبان به نیروهای امنیتی  " منابع محلی والیت تخار، قندوز، و بلخ در افغانستان گفته

 .اند."نیروی امنیتی افغانستان کشته شده  27افغانستان 

اردو و پولیس ملی افغانستان ثبوت سطح بلند تلفات کنونی پرسونل 

قاطع توطئه های دشمن برای تضعیف صفوف دفاعی کشور بوده و 

تمام تالش های خود را دشمن برای صلح واقعی نه بلکه برای  

تضعیف اردو و پولیس ملی افغانستان متمرکز ساخته است تا زمینۀ 

 ورود و گرفتن قدرت را برای طالبان مساعد سازند و بس.   

عیان دروغین " مدافع" حقوق بشر جهانی و داخلی در برابر مد

جنایات جنگ و خونریزی جاری در افغانستان کور و کر شده است. این مدعیان دروغین در لفظ  خود را " مدافع" حقوق بشر 

 ده ای بیش نیست.   تبلیغ می کنند، هرگاه چیز های را بدون اسناد واقعی آن جسته و گریخته پیشکش می کند افسانه های فریبن

نقش نشر و پخش اخبار جعلی در مورد نتایج "پیشرفت"  مذاکرات غیر قانونی "صلح" امریکا با طالبان هیچگاهی به صلح 

پایدار که متضمن قطع جنگ و خونریزی در افغانستان باشد نمی رسد. در حالیکه متضررین و قربانیان واقعی جنگ و 

از این مذاکرات غیر قانونی و سرپوشیده  "صلح" امریکا با طالبان را ندارند، در پهلوی  خونریزی درافغانستان هیچ اطالع

 مطبوعات دشمن نیز نقش خائنانه و خرابکارانه خود را ایفا می کند.   افغانستان بیدفاع و بیگناههزاران جنایات دشمن علیه مردم 

 عزیز افغانستان ضد بر پران دروغ و جعلی مطبوعات بر پایان بی نفرین و مرگ
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