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  کوچی مساپر

                    ٢٠١٢ جون ٢١

  

  ھا ؟ه يا تبليغ مھر گم کردن پل پای دزدان و
    

ت،  ق در يک وانترنيتی،ای  ھويب سايت  تعداد ازرا در يکنقيض واخبار جالب ضد و  نوشته ھاچند روز پيش  

ً ر واقعگ  ا.دست نشر رسيده بودند مرور کردمه که درمورد يک شخص ب دقت ملتفت شويم در بسياری از ه  ھم با

متعدد دو روی يک  شبکه ھایھای ه ويا تبليغ کردن مھر دزدانکردن رد پای  مگجز ه  ب اين اخبار و تحليلھا

ه ری بگمشخص منافع ملی و خيانت ملی چيز دي  بين بردن تعريفاز ان برایگسکه ويا تالش برخی ازنويسند

 .رسد نظر نمی

 - تجربیزمايشات آچرا افغانستان را به چنين ميدان »  حاکميت کنونی تنظيمی «ال اساسی دراينجا است که ؤس

ف مشخص تعريحيث يک البراتوار تبديل نموده اند که اکنون در کشور برای ھيچ چيزی ه تخريبی متعدد جھانی ب

 وجود نداشته باشند؟ » موکراسی و مطبوعات آزادد« ام قم در زيرنسويا معيار صحت و 

ر از مردم گان و خبرسازان آنھا ديگ، نويسندويب سايت ھای انترنتیران مختلف، گحکومت، مطبوعات، تحليل

 خواھند؟  بيچاره افغانستان چه می

  ويند؟ گيا ب  و انجام دھندمانده باشد کهياق چيزی ھم ب بيدفاع مردم در برابرآيا در نزد آنان

اساس ه خورد، که ب ان و خبر سازان واقعأ تکان نمیگران، نويسندگان، تحليلگردانندگ چنينآيا وجدان 

حلقات مرتبط پس   بافتۀپيشداوريھای بی بنياد، خبرھای جعلی، تبصره و تحليلھای خيالبافانه، سناريوھای ساخته و

 افغانستان ھمه روزه مانند ۀيک سکه را تکرار و تکرار برای فريب مردم بيچارروی  دو ،پرده ھای جھنمی

انترنيتی پخش و  ھای ويب سايتصفحات   وھا، تلويزيونھا،روزنامه نويسند ودر  شيطانی می دايرۀحرکت  در

 کنند؟ نشرمی

   .اه کنيدگضد و نقيض نھای  نوشتهاز اين ی ھائ نمونهلطفأ يکبار به برخی 

يزش گال برانؤ و سب دلچسنوشته ھایزق مامون  که من با نام ايشان درطی سالھای اخيرتنھا ازطريق ـ  را

ر به صحنه گبار دي» پادشاه ساز«جنرال دوستم جنرال [ نوشته اند که وی ی حاصل نموده ام،  ئمطبوعات آشنادر

يل  با اعراب که ئجنکھای اسرات قومشابه با صدراعظم از دوستم فوتو   ایقطعهبا را  نوشته اشو ]  کشيده شد
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ھای  بافی خيالباز کنيد ودرفشانيھا ورا  زير لينکھای ،ناه را قتل عام کرده بود مزين نموده اندگھزاران بي

شمال حوزۀ  نفت استفادۀ  در موردءوزرادقت ھمزمان با خبر صحنه سازی و تصميم  مجلس ه نويسنده را نيزب

   .بخوانيد

       

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/.mamun_razeq_general_dostoom_patshah_s

aaz.pdf 

 

http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2012/06/120612_as_karzai_dostum.s

html 

 

  نه دی تورن شوی"  خيانتیمل"دوستم په : کرزی

	

 

 

http://www.afghan-german.com/agonews/default.aspx 

 

  : ھا بود که يتايب سھم نيز در ھمان روز در ھمان  و خبر ديگری

  ترکيې ته وتښتٻد جنرال دوستم 

ً نويسد لطف  ديگری به اسم سالم خان چنين میۀنويسند    لينک را باز کنيد و بخوانيدا

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/salam_khan_ka_por_janral_dostom_tor.pdf 

  

ً گرد لطف  ديگری به اسم نعيم بارز به حقايق چنين میۀنويسند    لينک را باز کنيد و بخوانيدا

   

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_barez_dar_tawaqof_estekhraj_naft_masoul

_kist.pdf 
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 شان را خوب تماشا کنيدايو قف زدنھای ممتد ساخته شده  يک کارگاه ی که در با چپنھا راخبر تازه

  کرزی تشکر کرد دوستم از

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ١٨/٠۶/٢٠١٢  

 

  :ادداشتي

  :نظر دور نداريمرا نيز از آتی بايد نکات به خاطر ارسال نامۀ شان، " کوچی مساپر"با تشکر از 

از نظر ما با وجود آن که اکثريت رسانه ھا اعم از جرايد، راديو ھا، تلويزيون ھا و سايتھای انترنيتی، ھمان 

مت امپرياليزم و ايادی مزدور آن اعم از ارتجاع طوری که آنھا نيز به درستی تذکر داده اند، با کمال تأسف در خد

مگر حين ارزيابی نبايد نقش آن اقليت محدودی را که به  ؛ قرار دارد،راتھای وطن فروشکمذھبی و يا ھم تکنو

 بلکه علت وجودی آنھا را رزمنددفاع از منافع مردم افغانستان، عليه امپرياليزم و ارتجاع نه تنھا شجاعانه می 

  .ن نبردی می سازد، ناديده گرفته با کلی بافی، به کار سازندۀ آنھا نيز خط بطالن کشيدپيشبرد چنا

باری رسانه ھای رزمنده انجاميده و از جانب ديگر با تاز يک سو به اعاز نظر ما چنين برخوردی در نھايت امر

اع را در تعميل اھداف شان باز بی اعتماد شدن مردم به تمام رسانه ھا اعم از خوب ويا بد، دست امپرياليزم و ارتج

  .می گذارد

اين ترکيب دھندگان با آن که .  و ترکيب دھندگان آندومين نکته، برمی گردد به ماھيت رژيم مستعمراتی کابل

يکی . روی منافع شخصی ممکن است با ھم در اختالف قرار گيرند اما از دو لحاظ ھيچ تفاوتی با ھمديگر ندارند

 ديگری تخاصم خونين آنھا با مردم افغانستان به خصوص نيروھای  ارتجاع و  امپرياليزم وماھيت وابستۀ آنھا به

و  ضد انسانی ،بناًء از نظر ما به ھر ميزان افشاء گری که در مورد اعمال ضد ملی. انقالبی و آزاديخواه کشور

چ صورت به معنای تھمت افشاء گری به ھي.  و در خور ستايشھا صورت گيرد، امريست پسنديدهضد انقالبی آن 

زدن نيست، چه چنان روشی خواننده را نسبت به مجموع تبليغات بی باور ساخته، در نھايت به نفع ھمچو اشخاص 

  .می تواند تمام شود

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  


