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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 2۲/۴۰/2۴1۰           م، آرش 

 وتالش دشمنان افغانستان 39انتخابات ریاست جمهوری 

 

» پاکستانی مثل دیگرچرا نشرات  پنجاب و رسانه های معتبر 

فق به پیروزی مؤز اینکه محترم عبدهللا عبدهللا قبل ا«   ایکسپرس

، وی را برنده  و دشودر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

 رئیس جمهوری آینده افغانستان قبل از وقت اعالم نمود؟

 مانند،  ایران اسالمی رژم دولتی های رسانه تمامیهمچنان چرا 

 کیهان مخصوصا ً و همشهری ،اسالمی جمهوری ، رسالت

 از ،(ایران رهبری مقام ای خامنه هللا آیتعتبر م روزنامهء)

 کنند می گویی بد ،و بعضا ً کنایتا ً اً یحصر ، متواتر ، غنی اشرف

عالقمندانه  جانبداری ، مستقیم یا غیر مستقیم ، عبدهللا عبدهللا از لیو

 نموده و عکسهای اورا شاد وپیروزمند نشر می نمایند.؟

 «پیپر افغان »بنام  ایران(    استخبارات)  امنیت و اطالعات  وزارت بهوابسته  انترنتی رسانهءهمچنان 

 افغانستان رسانی اطالع شبکه» را خود پردازد. این رسانهمی ایران اسالمی رژیم استخبارات را اش بودجه که

تا  .است رسانده شربن متواتر ، زی احمد غنیاشرف داکتر علیه را جعلیاتی و شایعات ر،واخاین در خواند، می«

 شخصیت اورا زیر سوال برده باشد. 

بی  ،برای رای دهی مردمطویل  های صف دادن نشان جای به تخاباتنا روز در ،  ایران دولتی تلویزیون همچنان 

و ازشهامت مصمم مردم در سهمگیری شان درین روز  کند پخش را طالبان تهدید اخبار تالش کرده است تا وقفه 

 . پوشی میکنداغماض و چشم تاریخی 

 :نوشت «ایران به عبدهللا عبدهللا سبز چراغ »عنوان زیر ایران پاسداران سپاه مربوط « تسنیم » خبرگزاری

 با روابط گسترش و تداوم حفظ، بر اش عالقمندی بر تاکید با افغانستان جمهوری ریاست انتخابات پیشتاز کاندیدای»

  .«شوند مبدل ای منطقه خوب های همکاری الگوی به افغانستان و ایران امیدوارم: گفت ها عرصه تمام در ایران

 خبرآنالین«آکانیوز »خبرگزارییا : 

 .هیچ یا اول دور یا عبدهللا؛

در هرنوع از نشرات خبری و گزارشی  اش طوری عمل کردند و میکنند تا رقیب  « بی بی سی لندن» یا چرا 

باشد کم رنگ جلوه دهند و خود عبدهللا را با  احمدزی  محترم اشرف غنیعبدهللا عبدهللا  را که  محترم انتخاباتی 

 شرف غنی را از قبل بازنده نشان میدهند.انظرات و تبصره ها وانمود کنند که عبدهللا  منتخب مردم بوده و
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ا برحق نشان رعبدهللا  عبدهللا محترم نیز درین راستا تالش فراوان دارد تا  «صدای آلمانیا  دویچ ویلی» همچنان 

 او را با تبلیغات فراهم کند .  پیروزیداده زمینه 

نیز در همین راستا بیطرفی اش را زیر پاگذاشته  تالش برین  کرد ومیکند «  افغانستان 39کمیسیون انتخاباتی » یا  

 تا اشرف غنی را  از اعتبار ساقط کند. 

ند تا با جمالت عالقمندانه به محترم عبدهللا عبدهللا  اذهان عامه ا ً این رسانه ها  و دولت ها گویی موظف شده باشنتیجات

 به نفع عبدهللا عبدهللا تحت تأثیر قرار دهند.   و پاکستان ایران، را درمحافل افغانستان 

 ؟. که ما عاجز از فهم آن هستیم گرفته اندنیم کاسۀ های  در زیراین کاسه ها قرار:     از تمام اینها برمی آید که

در مبارزات انتخاباتی پیش گام هستند از جانب  رسانه های دشمن  وانمود  کهدونفراما مردم ما با هوشیاری میدانند   

 میشوند که اشرف غنی احمد زی  را بی اعتبار بسازند و برعکس بر اعتبارات عبدهللا عبدهللا بیافزایند.  

 شخصیکه برای منافع افغانستان در تالش است  و نی احمد زی اشرف غ ،با اینکارشان، ثابت کردنددشمنان افغانستان  

و  برسد.زعامت آینده افغانستان   به نباید او امکان دارد هر نیرنگی کهب  برخاسته است ضد منافع دشمنان افغانستان 

هیچ منافع  دیگر  که با منافع  ایران وپاکستان یکسان همخوانی دارد  و کسی که منافع شخصی و جهادی اش  اوبجای 

 در حریم افغانستان باز  افغانستان عزیز را نمیشناسد بر اریکه قدرت آورند تا دشمنان افغانستان دست شان مثل گذشته

ونگذارند که این سرزمین به پا بیاستد. آن  در آتش جنگ بسوزانند مثل گذشته  بتوانند    سرزمین افغانستان  رابوده  و 

بل  مؤفقیت چشمگیرش را برای دشمنان افغانستان نشان داده است   باید بر اریکه شخص که در ویرانی وتباهی کا

قدرت جلوس کند تا دشمنان  افغانستان خواب آرام داشته باشند .  در غیر آن با سر کار آمدن اشرف غنی احمد زی  

 غانستان خواهد شد. تمام منافع دشمنان افغانستان بر باد خواهد رفت و افغانستان آباد خار چشم دشمنان اف

مبرهن است که پیروزی افغانستان آشکارا  با عث ضعف همسایگان  ودالالن معلوم الحال در آینده خواهد شد. اکنون 

. نباید این فرصت طالیی را که همه شناخته ایم آنرا از دست بدهیم. تا ریشه در آب است امیدی  ثمری هستکه هنوز 

     ختم  درین مقطع از تاریخ میباشد.این آخرین چانس ملت افغانستان 

 

   منابع:  انترنیت

 

 

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

