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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس . 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 

  م٣١/٠٨/٢٠٠٩، تورونتو                                  تلوسه هوسا
                  

  !طلوع تلويزيون ګډاګيان روزي
  

ونکی نورې چارې هم  تی، خوتر هغه ګوا ي اډې ته او ۍ يوې پو افغانستان سره له دې چې په اوس وخت کې دن
ه نظر وشي او نظر هم بې پرې  شته ، ي چې افغانان نورنو په که دافغانستان اوسن حالت ته يو وي، په ډاګه کي

ۍ باندۍ خرڅ شوي دي خپل واک نه دي،   .او دوی دهمدې خاورې دمشرانو له خوا په بيال بيلو نومونو په ن
  

، ن ي يرغل سره الس اوګريوان دې، دا اصله خبره داده چې اوس افغانستان دسياسي ناندريو تر تر  له ناوړه فرهن
و دې  بايد د دې خاورې روڼ آندي، خپلواکه،له ده چې ئولو مهمه مس ي، تر يرې دقت وک او پر هېودا باندې مينې 

وپکساالرانو، له راتلوسره  کي دملت پام ور واړوي، په افغانستان کې دطالبانو داسالمي امارت له ماتې وروسته، د
اوته ور دننه شوو سم،   .افغانستان نوي پ

  
ه نوي شول دبي ، يو ګوډاګی نظام جوړ شو،په دغه موده کې هر لي، تورمخي، غله،  ان ازادي ګل وک ل شوي، ر ش

ول شول، ول افغان خاينين، دحامدکرزي تر جنډې الندې را ه چې  غالمان، جاسوسان، او ه يې وک او هوک
ل شوې، او په حقيقت کې دوی بيا د غه هېوداجوړوي، البته داهغه درواغ او چل وو چې دموقف لپاره ملت ته ورک

ل   .ملت دبربادۍ کندې ته الهوک
  

ه ډير غالمان وروزل، او دغه موده کې بهرني هېوادونه لکه ايران، او افغانستان ته ېې را واستول، دبهرني  پاکستان 
وکې په مليونونو ډآلرو وپلورل شول، او ال  غالمان دهېواد بيالبيلې چارې تر خپلې ولکې الندې راوستې، دولتي 

ياوس هم پلورل ک رپه لمبو الهو شول چې  او افغان ملت دساړه او دا دافغانستان لپاره ديوې نوي دورې پيل شو،. ي
ي، وک مرستې ته نه رازي ژغورلو او د اوس يې لوګ پورته کي   .لپآره يې 

خه ووچې  اوس نو نو  جوړ رازو اصلي خبرې ته، په دغه موده کې دبيان آزاد، درسنيو قانو او فعاليت يو له هغو ک
ن شخصي تلويزيونو په دغه  او نه هم را ووتل، او دعملي کيدو ډګرته ووتل، په دغه موده کې د دولتي تلويزيون تر

و له  ډګر کې دوهم آزاد او لويزيون، د درېو ور ل، دغه  رګند او فعاليت يې پيل ک شخصي چينل دطلوع په نامه را 
  .سني، نوميدل په درز سره نشرات شروع کجاهد محسني، او زيد مح خوا چې هريو سعد محسني،

  
خه را وتلي وو، په لنډه غواړم  ي بهران  که له يوه پو ه خوشحاله وو  په هغه وخت کې خلک دغه تلويزيون ته 

امکانات يې دامريکې دسفارت له خوا ديو اس ای دي ادارې له  دغه تلويزيون چې مصرف او. دې موضوع ته راشم
ولې لوري ورکول کېده هغه  ې چې دهغوی له السه افغانستان دې حالت رسېدلی،  يرې را پيداک ناوړه او منفورې 

ول شول يرې په همدغه چنيل کې را   .استخباراتي 
  

و د دې خاورې  ل شوه، طلو تلويزيون  دايران له خوا وګمارل شو تر ولويه برخ ايران ته ورک په دغه وخت کې تر
ي، او ملي ت ه يوسي چې تر ډيره حده دغې موخې ورسيد، دغه ايراني شبکه اصيل فرهن نابود ک رمينالوژۍ له من

ان ورسوي ي چې ترشايې خپلې موخې ته  تياوي په ګوته ک   .په دې وتوانيد چې دافغانستان ددولت هغه فاهشې نيم ګ
  

آرنوال ثابت، يره چې  اکل صديق احمد زاده هغه   شو، صديق احمد زاده دبولی وو، د دې چينل اداري مدير په تو و
رنو دموسسې مشر وو او په کابل کې يې عيسوي  دببرک کارمل دخاله زوی دی، دی دطالبانو د واکمن پرمهال دشل

ل شوه. درس او بلنې ورکولې   .چې ګير شو او ورته درنه سزا ورک
  

نوي نسل ته دګوډاګ درس دصديق احمدزاده په شان، نور ګډاګيان هم شته چې اوس په دوام داره توګه دافغانستان 
 ګفتمان د ) موالنا (مسوول مدير طلوع د) خان صديق (امنيتي مسوول )خان محمد لعل(وروکوي، په دې ډله کې 

ی ملي د (چلونكى بانود خپرونې د) ببرك ياسين  ډاکتر(سالکار حقوقي طلوع د او چلونكى  رهنورد (او ) امنيت غ
  .او دايران اصلي غالم  خپرونو ايديتر،د  درې سال کار، اصلي طلوع د ) زرياب

  
ې پيل  وانانو په روزنه کې ه خبره په دې کې ده چې طلوع خو دافغانستان ملي هويت و وآژه، اوس يې ديوشمېر 
ه ممکنه ده چې د دې هيواد دفرهن په بډاينه  ن ه نيت نه لري  ي دي، ايران هېواد سره له دې چې افغانستان ته  ک

ي ايا ، بکتاش سيا کې کاروک ه دمجاهد کاک ه بيل واب ويالی شي، د دې خبرې يوه  وک  تنې ته  د دغه پو
  .ووش، او هغه چلونکي يا وياندويان چې په دري ژبه خبرونه وايي، دايراني الفاظوپه کارولو سره يادوالی شو



 
 

 
  ٢ز ا ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan 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 بداريدشمنديم مطلب خواهنوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

کر نه دې، تو اودري ژبي ترمن  ر مبارزه ده چې خلکو ته يې رسول غو هدف دمې دپ طلوع تلويزيون په  اړم،م
ي، نه مقداساتو  ډيره بې شرمي سره د ګډاګي افغانانو په م غواړي د دې خاورې وياړونه دنابودۍ کندې ته الهو ک

وته،او نه هم دخلکو ناموس ته   .ته په دې چينل کې دراناوی شته، نه ملي ګ
  

ه  ه ګ وانان چې اوس له نوي تيکنا لوژۍ سره آشنا شوي دهغوی له فکري وړتيا ته په ډيره ناوړه ب هغه تنکي 
ي، وک پيدا نه شول چې  اخيتسل کي ،  خوداسې  ل چې طلوع ته دکار لپآره مه ور چا خپل لور او زوی منه ک

ول اشنا ياست،  ي وای، دزهراموسوي له نوم سره تاسې  ه ده چې وخت داکار يې ک دغه ميرمن يوه بدکاره 
اکنيزو خپرونو عمومي پرو ډيوسره  تنې پوره کوي، دغه ميرمن اوس مهال دطلو د ناوخت درزاق مامون جنسي غو
وانانو  ې له  ان ولوي او دهر جمعې په شپه دطلوع دسياسي  ې را  ار نه بدکارې  ن له  ده، او دکارونو تر

  .سره ميلې کوي
  

تنه ده چې دطلوع تلويزيون پلويان يې ايا په اف ه داهغه پو ن ل شوي، که  آی ورک غاني فرهن کې داسې کارته 
ونې دي چې پالن يې  ايران ورکوي او مصرف يې بيا  واب ورکوالی شي، له دې سره جوخت داهغه الر ه 

ي دی دانوري وراره دی، دی دامريکې سفارت، د دغه تلويزيون مارکي دبرخې يو کار کونکې ياسين انوري نو مي
ي او هغوی ته يې  ې پيدا ک دنده لري چې دطلوع بهرني مشاورينوته دجنسي غرايزو دلرې کولو لپاره افغاني 

  .ورولي
  

من دی، دامنم  و د تو مخالف،او دملي ګ ولو سره سره دغه بدنامه رسن نه په حقيقت کې د دې خاورې دارز له دې 
خو مهمه داده چې په چا يې کوي، دچاپه واسطه يې کوي، د دفهشا دفرهن د دود   کوي،چې طلوع تلويزيون بزنيس

سيد سليمان آشنا په دغه شبکه کې يو پياوړی خبريال وو  کولو لپآره يوه هواي خبره ده، چې په اصل کې داسې نه دي،
واب ويالی شي ه  ۍ هغه  تنه وک   .تاسې له ده پو

  
ار تيرکال په طلوع تلويزيون کې ک او ګډاګي مصطفی عزيزيار، افغان سندر غاړی وحيد صابري دکابل  ارکونکی 

ينه زدکونو باندې چې په هغوی کې دپارلمان ديووکيل لور هم شامل وو، جنسي تير ۶دالمعه شهيد دليسې پر   تنو 
آن يې ورسا وو، نور نو ډېره ناو ، کله چې عليشا پکتياوال په دغه کيسه باندې خبرو شو    .خته شوې وهوک

  
خه بلخ ته له بلخ نه  مصطفی عزيز يار،او وحيد صابر ياد دجنرال دوستم هلک، دسعد محسني له خوا له کابل 
يره موليدلې ده چې دخلکو پرناموس تيری  ي  تاجکستان ته واستل شول، ايا دافغانستان په تاريخ کې داسې يو فرهن

ی وي   ؟؟؟؟؟؟؟.ک
ي يرغل او دګډاګيانو نو دې ته وررته سل داسې نورې  ، دي چې په دغه تلويزيون کې روان دي، فرهن نمک حرام
غرده وايم چې په افغانستان کې دطلوع تلويزيون شتو يوه ډيره لويه  روزنه خو دهغوی سياسي دنده ده، نو زه په 

ول چرسي او  تو دبدنامه کولو يو بل چينل چې  لی دلمر په نامه دپ ناکاره کسان يې په کې ستونزه ده، له دې سره ت
وليزه توګه دافغانستان  يي، په  تنو خلکو ته هم دغالم درس ور و ي دي، او غواړي چې د دې خاورې پ ول ک را
ونکی او نابود کونکي بيا طلوع اولمر  ولونه يې ګوا درسنيو په کورن که بې لوري او خپلواک چنيل نشته خو له 

  .چينلونه دي
  

ولم البتهد مجاهد پر پلوی نه زما ديوې بلې ليکنې پ ې وه ډيرو ګډاګيانو زه وګوا ه اړه چې دمجاهد کاک په اړه ک
ودله، زه له هريو نه مننه  ي و بلکې دطلوع تلويزيون نه په دفاعيه کې، له دې سره جوخت نور ورنو له ماسره همغ

  .کوم
  

ي، خود ملت زرو په پای کې دومره وايم چې پرطلو تلويزيون باندې دافغان دولت زور ن ي چې بند يې ک ه رسي
يو ته  ل بيا وپاريد له طلوع سره جوخت نور غالم روزونکو ک ې د دې ملت غوسه يو ورباندې بر دې که خدای مک
لورنو  ي،ياده دې وي چې په کابل کې دطلو تلويزيون له لوري خلکوته د صديق خان،او  به هم ابدالي، درس ورک

الوي دپلوماتاتو له خ ياي چې له دې موضوع سره مجاهد کاک پوره مخالف دی سره له . وا عيسوي درس ورکول کي
دې چې دی يو ايراني جاسوس دی نورمعلومات مجاهد کاک لري،مجاهد کاک دهمدې موضوه په ناندرۍ کې تير کال 

تل شوی وو   .امريکې ته ورغو
  

  په درن
 
 


