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 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٠٩      تاريخ                                                                                                   هاشم کاآړ:ليکوال
  

 طلوع، عبداهللا، ايران
)څو آليمې(  

 
ټولې رسنۍ آن هغه .  پريتوب ادعا يې سمه ثابته شي      زما په اند په نړۍ آې هيڅ داسې يوه رسنۍ نشته چې د بي

رسنۍ چې يوازې موسيقي يا مذهبي خپرونې آوي، له يوې سياسي سرچينې څخه اوبه خوري او د يو سياسي دريځ 
 .دا سياسي دريځ آيداى شي پاك وي او د چټوالي او ناوړتوب امكان يې هم شته دى. پلويتوب آوي

  
 داسې يوه رسنۍ ښودلې نشي چې سياسي دريځ، څه پټ  او څه ښكاره، څه ښه او څه     په افغانستان آې هيڅ څوك

خو ځينې په ځانګړي توګه تلويزيوني او راډيويي شبكې او ورځپاڼې دومره سپين سترګي او بي حيا دي . بد ونلري
مريكا او ايران په دا رسنۍ په ټوليزه توګه د ا. چې له ورايه يې د غالمۍ، جاسوسۍ او مزدورۍ نښې نښانې ښكاري

  . منګلولو آې ښكيل دي او نيغه په نيغه د امريكا له سفارت او يا هم د ايران له سفارت سره اړيكې لري
  

، د امريكا متحدو ايالتونو د پراختيايي ادارې )ووايه د جاسوسي شبكه(دا شبكه .    طلوع، له همدې شبكو څخه يوه ده
مړيو آې د آارآوونكو معاش يې هم له همدې ادارې لخوا ورآول آيدو او په مټ او پيسو جوړه شوى چې آن په لو

دا تلويزيون په افغانستان آې تر ټولو لوي رسنيزه قدرت او ځواك شميرل آيږي چې دوو . شايد اوس هم ورآړل شي
  . متضادو قطبونو ته جاسوسي او مزدوري آوي، ايران او امريكا

 
د ( حمايت اعالن آړى او هغه د ايران په پيسو په انتخاباتو آې ګډون وآړ    اوس چې ايران د عبداهللا ګوټي څخه
نو معلومه او ښكاره ده چې طلوع بايد د ايران پيسې هم تر السه آړي وي )  اآومونيست ورځپاڼې ته مراجعه وآړى
آوي او آوښښ آوي طلوع ډير آم د ايران په پرتله منفي خبرونه خپاره . څو د عبداهللا په ګټه برنامې پر ليكه آړي

چې د دې آخوندي هيواد آابل ميشت سفير سره د دوستۍ او خواخوږي له الرې مخې ته والړ شي، له ياده و نه آاږو 
چې همدې آخوندي سفارت د زرياب ګوټي په وياړ ناسته جوړه آړى وه، څوك چې دمګړۍ د سعد ګوټي مشاور او د 

  ...طلوع د برنامو اصلي طراح دى او دا ښيي چې 
 

  په ليكنه آې يوازې مجاهد آاآړ پسې راخيستې چې مجاهد کاکړ څوک دی افغان که ايراني؟آغلې تلوسه هوسا، د 
حال دا چې دا يوازې د مجاهد آاآړ صالحيت نه دى چې د ايران پر تګالرو سترګې پټې . دا د هوسا جانې حق ګڼم

 چا چې آلونه  د رحيم اهللا يوسفزي او مارينه بابر په شان دا سمه ده چې مجاهد آاآړ. آړي او له عبداهللا دفاع وآړي
د ژورناليستي اتحاديو له الرې د پاآستان استخباراتي ادارې ته خدمت وآړ، اوس يې مال تړلې چې له عبداهللا او 

هيره دې نه وي چې نوموړې د مسعود  خليلي سره هم خپلوي لري او . ايراني آخوندي سياستونو څخه دفاع وآړي
ل خلك پوهيږي چې مسعود خليلي د شوراى نظار غړى او د مسعود د آورنۍ يو سپك غوړه مال دى او مجاهد ټو

  !آاآړ بايد د خپلوى حق پر ځاى آړي
 

دا وخت . خو له ملي امنيت څخه دا غوښتنه چې د طلوع د دې ډول آارونو مخه دې ونيسي، يوه عبثه غوښتنه ده
امنيتي (د پټو امنيتي آسانو تر څنګ  لعل محمد خان .  له آسانو ډك دىطلوع تلويزيون په خپله د ملي امنيت

، )د ګفتمان چلونكى او ظاهرا د طلوع حقوقي مشاور( ، موالنا ) ظاهرا د طلوع مدير مسوول(، صديق خان )مسوول
ور او د طلوع اصلي مشا( د ملي امنيت آسان دي او ويل آيږي چې زرياب ) د بانو چلونكى(ډاآتر ياسين ببرك 

  . هم د ملي امنيت آارت په آور آې لري) ايديتر
 

له بلې خوا په طلوع آې سياسي برنامې عمدتا هغه آسان چلوي چې شوراي نظاري خپلوي لري او پښتانه ضد 
د (، مهدي )د مسعود خليلي خپلوان(، مجاهد آاآړ )پرچمي چې اوس شوراى نظاري شوى(موالنا . آسان دي

هغه آسان دي چې .. او) د پرچمي داود سياه وش زوي( ، بكتاش سياه وش ) مهدي زوىمشهور متعصب محي الدين
په يو ډول يا خو له شورى نظار سره خپلوي لري او يا هم له هغو آسانو سره خپلوي لري چې پښتون ضد تعصب 

ي او د نو واضح ده چې دا ډول آسان چې دا ډول اړيكې لري نشي آوالې بې پرۍ ووس. آې تر ورميګ ډوب دي
 .تصعب په ډنډ آې حرام نشي


