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 اخطار طالبان به راديو و تلويزيون ھا
  

. ھا مورد ھدف قرار خواھند گرفتتحريک طالبان تاريک انديش به راديو و تلويزيون ھا اخطار داده است که کارکنان آن

سوی قندوز، لبۀ تيز تبليغاتی راديو وتلويزيون ھا  عملکرد طالبان را بيشتر نسبت به گذشته ه بعد از يورش طالبان ب

  .حال طالبان ھم در صدد انتقام گيری از منتقدين است. محکوم کرده و آن را مغاير اصول انسانی دانسته اند

طالبان در اعالميۀ خود متذکر شده اند  که پس .  با قھر و غضب طالبان مواجه شده اند"يک"  و"طلوع"تلويزيون ھای 

افراد وابسته به اين گروه " تجاوز جنسی"از تصرف شھر قندوز،  اين دو شبکۀ تلويزيونی  اخبار نادرست را در مورد 

  . به دختران ليليۀ پوھنتون قندوز پخش کردند

ده است  که اين خبر جعلی در زمانی  پخش گرديد که محصالن ليليۀ  دخترانه به مناسبت در اعالميۀ طالبان نوشته ش

بنابران اين گروه سياه انديش اخطار صادر کرده اند .  کسی در آنجا نبود بردند و ھيچ عيد قربان در مرخصی به سر می

. مور دفتر و يا خبر نگار  مصونيت نخواھد داشتأکه منبعد ھيچ يک از کارکنان اين دو تلويزيون خواه نطاق باشد، يا م

در اعالميه آمده است که شعبۀ نظامی طالبان به افراد تحت امر خود دستور داده که چون تمام خبرنگاران و کارکنان اين 

جدی اين .  معامله نمايند" افراد دشمن"شوند، لذا  با آنھا به عنوان  شمرده می" اھداف نظامی" تلويزيونی  ۀدو شبک

البته در گذشته ھم طالبان افراد مورد نظر را در مطبوعات به قتل . ترين اخطار طالبان به شبکه ھای خبری است

طالبان ھمچنان اين دوتلويزيون .  بی سابقه بوده استيک و طلوعرسانيده اند، اما نوع اخطار طالبان به تلويزيون ھای 

  .را آلۀ دست اجانب خوانده اند

اين دو شبکۀ تلويزيونی متوقع نباشند .  روز ھای تاريک و دشواری در پيش خواھند داشتيک و لوعطتلويزيون ھای 

دولت خود در حال از ھم پاشيدن است و توان . که دولت مستعمراتی بتواند و يا بخواھد که از آنھا نگھداری کند

  .  برقراری امنيت را از دست داده است

  

 

 


