
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 
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  د لبنان انتخابات او د ايران  رسوايي
  

و خبرونو کمی خامخا وي ني ختي کي د  و دوو اونيو کي د لبنان او ايران انتخاباتو د ازادۍ، د خو په تېر.  په مين
ه او بد اړخونه لرل   .  قانون حاکميت، او ديموکراس د خورېدو لپاره 

  
حاکم ١۴ ايتالف ته  بيا د اعتماد رايه ورکړه، او د مارچ ١٤له يوې خوا، لبنانيانو په وروستي انتخاباتو کي د مارچ 

 ١٢٨د پارلمان له .  لونر سعد حريري کوی، تر پخوا اضافه چوک تر السه کړېايتالف چی مشري يې سني شتمن بي
خه حاکم ايتالف   لې۵٧ او د هغه سياسي رقيب حزب اهللا ٧١چوکيو  په انتخاباتوکی د مستحقو رايو .   چوک و

وانان ول.   فيصدو برخه اخيستې وه۵۵ورکونکو  ني خيت.  د رايو ورکونکو قاطع اکثريت   کی، په تېره بيا، په مين
ند سو ر وانانو نقش تر بل هر وخت ال را   . په لبنان او ايران کی د 

  
ه هم  د اسرايلو اشغال   ود، خو اکثرو لبنانيانو د سعد ٢٠٠۶که   په بهير کی، حزب اهللا پوره مېړانه او نرتوب و

په انتخاباتو کی  تشدد او مرګ ژوبله و نه .  حريري نشنلس او سيکولر ايتالف د حکومت کولو لپاره بيا  غوره وباله
  .سوه

  
ه کمزورى کړى اغلي اوباما وينا د افراطي او مذهبي ډلو جاذبه او اپيل  وده چي په قاهرې کي د  د .  لبنان و

ن سفر بې  ن او د بهرنيو چارو وزيري مېرمن کلن ه مخکي، لبنان ته د جمهورريس مرستيال جو باي انتخاباتو 
  .اغېزې نه وو

  
ه اقتصاد وو١۴د مارچ   فيصده وده کړېده ٩ کی ٢٠٠٨د لبنان کلني توليدات په .   ايتالف د بري يو بل مهم عامل 

ايي په نړۍ کی ساری و نلري ي.  چي  ې ه ج وريزم صنعت .  د ملی عايداتو داخلي سرچينې په زياتيدونکی تو د 
همدې اقتصادي پرمخت د سعد .  م مخ پر زياتېدو ديصنعتی توليدات ه.   فيصده زيات سوي دي۵٠او سيالنيان 

 .   حريري له بري  سره په کافی اندازه مرسته وکړه
 

خه جوړ دی نی ختي د نورو ملکونو غوندي لبنان هم د مختلفو اقوامو او مذاهبو  تل قومی او مذهبی .  د مين
ا رسمي کړيدهد لبنان اساسی قانون  قومی تقسيمات ا. تاوتريخوالی پکی موجود وی په لبنان کی، هر .  و فرقوي کو

رو  ته اړتيا لری په عين حال کي، قومی، فرقوي، مذهبي مليشاووي ثبات او سولی ته دايمي .  حاکم حزب  ايتالفی مل
  . خطر وی

  
 د يوه برخه يې.  مسيحيان پر دوو ډلو وېشل سوي وه.   ايتالف  ته رايي ورکړې١۴ اکثرو لبنانی سنيانو د مارچ 

  .شيعه گانو هم په لوړه کچه حاکم حکومت ته رايي ورکړې. حزب اهللا سره او بله ډله يې د سعد حريري سره ودرېدل
  

  را پدې خوا لمړى سياسي مخالفت دى چي د ١٩٧٩  بلخوا، د ايران اوسن انتخاباتی رسوايي د اسالمی انقالب 
 انتخاباتو  د رايو حساب ال نوو ختم سوى چي برحاله د جمهوری رياست).   ٢١جون،(اخوندی رژيم اډانې  لړزوي 

تل چي د يوه پاسته او.  جمهورريس محمود احمدی نژاد  بريالی اعالن سو " بخملی انقالب" د ايران حاکم ماليانو غو
گي او تقلب د ايران  د رژيم مشروعيت تر سوال الندي راوست، او د ايران د .  مخه ونيسي خو په انتخاباتو کي 

رن او . ياسي ناکراريو لپاره يې د يوه مرکز او مشر پروسه ال پياوړې کړهس د ايران  ماليانو فکر کوي چی د ان
رن ته وصل خلکو  رايی غال کول اسانه کار دى د ايران رواني .  کس مسيجين په دنيا کی د ژونديو او  ان

يي چي پدې عصر کي د مذهبي ديکتاتورۍ دوام ورځ په يناکرارۍ    . ورځ گرانې
  

گي برگي په خاطر را پيدا سو ايرانيان باور لري چي د غال سوي  .    د ايران  سياسي بحران د رايو په حساب کي  د 
کاره سوه   . چرگ لک د اخوند تر چپني الندی را 

  
ی  ه سره رده په بيان کي  روغه جوړه ل) ١٩جون، ( د ايران روحانی مشر ايت اهللا علی خامنه ای د جمعې د ور

ود ايت اهللا علی خامنه ای چي تر اوسه .  کړه، او موسوي ته يې د مقاومت او يا تسليم تر مني بل هي شی پرې نه 
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رگند تقلب تاييد او مالتړ وکړ ړي حيثيت الره، مگر اوس يې د احمدی نژاد  د  هغه مخالفانو . پوری يې د يوه مين
  .   و وينو توېدو مسوليت به د دوى په غاړه ويته په ډاگه وويل چي د هر راز مظاهرو ا

  
پلو لپاره  له زيات تشدد، اختناق، او  د ايران انتخاباتي  رسوايي دې حد ته رسېدلې ده چي يا به رژيم د اعتراضونو د 

خه کار اخلى، او يا به د زرغون مخالفت شرايط مني په حقيقت کی، انتخابات د اسالمي انقالب د .  مرگ ژوبلي 
م وور م کی، دا په ډاکه سوه چی اکثره ايرانيان ازادي، د قانون حاکميت، . اتلونکي جهت په اړه يو ريفرين پدې ريفرين

خه کار او خدمت غواړي. او د نوري نړۍ سره دوستانه اړيکي غواړي  ٨۵په انتخاباتو کی قريب .  له خپل حکومت 
ون کړی وو   .  فيصدو مستحقو رايه ورکونکو 

  
ه هم يو تصادفی مشر به  وی، خو دمگړى  د ايران د نوی ۶٧ن اپوزېشن د زرغو  کلن مشر مير حسين موسوي که 

نې منعکسوي تني او اندې موسوي په ايران کي د سياسي او اقتصادي نا راضيانو د مختلفو ډلو  مالتړ .  نسل غو
ي.  لري تونکي بلل کې ت کي  اصالح غو هغه د ايران د اوسنى مشرتابه په هغو .  موسوي د ايران په سياسي جوړ

ان او بطن کي روزلي دي ي چي رژيم په خپل  د زرغون مخالفت بل لوى موفقيت د سوله .  مخالفانو کي حساسبې
د عدم تشدد له . په اکثرو خياباني الريونونو کي خلک چوپ او منظم روان وي.  ايزو مظاهرو بند و بست او تنظيم دی

ايي ايراني ماليان پدې مقابله کي خپله اعتراض سره مقابله ک کاري چي  ول د يوه حکومت بېخ باسي، او داسي 
آن د ايران د .  د ايران رژيم قهر، ډار، او د خارجي  دسيسو اوازې خوري. بگړۍ او چپنه دواړه له السه ورکړي

  . ساتولو  پهلوان بولي
  

هغه  پروفسور،  مهندس،  رسام،  او .  ريز  د يوه تجار زوی دید تب.  مير حسين موسوي د اسالمی انقالب توليد دی
اغلی .  د جن په دوران کی صدراعظم وو) ١٩٨٨ -١٩٨٠(د ايران او عراق .  د  ايت اهللا خامنه ای کليوال هم دی

ری وو ماتيک او .  هغه زيات د عمل سړی دى.  موسوي د ايت اهللا خمينی نژدې مل مذهبی سوانح لری، خو پرا
اغلی موسوي تر اوسه . د هغه مېرمن زهرا رهنورد  په اسالمی جريان کی اوږده سابقه لري.  ريالسي هم دی

  .رژيم ته ال ندی تسليم سوی، او خپل روا حق غواړی.  پوری ډېر مهذب او مصمم دري غوره کړی دی
  

کاري ې لری، او سوچه ايرانی  اغلی احمدی نژاد بسيجي رې ه پارانوي او ماخوليا هم دیاحمدي ن.  بلخوا،  .  ژاد 
.  د ذره وی وسلو شوقی او د هالکاس منکر هم دی.   دسيسه ويني" شيطان بزرګ"په هرکار او هره خبره کی د 

ول تحصيالت يې په ايران کی کړی دی احمدي نژاد  د .   هغه په  يوې  متوسطي کورن کی پيدا سوی دی، او 
هغه په سيمه کی د ايراني اخوندي رژيم د هژموني خورول .   توندالري پلوی  دیاسالمی انقالب او واليت فقيه

  .  غواړي
  

يي د ايران دوه  پخواني جمهورريسان د .   بل پلو،  د ايران انتخابات د هېواد په مشرۍ کی انشعاب  او درز  
ه کمپېن کوی ي مخکي، رفسنجانی ايت اهللا.  موسوی په  و ور  خامنه ای ته په يو سر خالصی تر انتخاباتو فقط 

ی د نيت او تياري په اړه  خبردارى ورکړ ی بر اغلی .  ليک کي په انتخاباتو کي د احمدي نژاد د  دغه راز، 
ه کار کوی .  د ايران مشهور مبارز روحانی مشر ايت اهللا منتظری د موسوی مالتړ کوي. خاتمی هم د موسوی په 

ينگار .  يدويهغه په انتخاباتو کی تقلب تاي د نهضت ازادي مشر ابراهيم يزدي هم په انتخاباتو کي پر جعل کارۍ  
  .هغه وايي په تبريز کي د  احمدی نژاد کاميابي امکان نلري.  کوي

  
هغوى په خپلو سترگو ولېدل چي په . د لبنان په  انتخاباتو کي د حزب اهللا باخت په ايران کي حاکم ماليان  وډارول

ه و   .د ايراني اخوندانو لپاره د لبنان انتخابات د خطر زنگ وو. سوهحزب اهللا 
  

ه هم د ايران انتخابات عموما  ازاد نه وی ي - که  ر تېرې ل دکانديدانو تر -کانديدان لمړى د ماليانو تر فيل  خو دا 
خه نيولې بيا تر خارجي پاليسيو پوري جدي او بنيادي اختالفات موجود و احمدي نژاد د . لمين د کورني سياست 

  . خو موسوي په عامه ايرانيانو کي زيات پلويان لرل. واليت فقيه او حکومتي حلقو مالتړ لری
  

وان او بېکاره نفوس سره الس او گريوان دى ني ختي د نورو هېوادونو په شان د يوه  د ايراني .  ايران د مين
د .   يې هم د  ايران او عراق تباه کونکی جن په ياد دی، نه د شاه ساواک ، او نه١٩٧٩وانانو نه اسالمی انقالب 

وانان بېکاره دي٧٠.   تر مين عمرونه لری٢٩-١۵ فيصده نفوس د ٣۵ايران  بلخوا، د ايران .    فيصده ايراني 
رن سره پوره وصل ده ن طبقه پراخه، ناراضي، او د ان ارونو کی ٢۵ کي، ١٩۵٠په  .  مين  فيصده ايرانيانو په 

ارونو کي ژوند کاوه۵٠د اسالمي انقالب په سرکی، قريب . وسيدلا  فيصده پداسي ٨٠خو نن ورځ .  فيصده په 
ی ي چي نفوس يې يو ميلون ته رسې ن .  ارونو کي اوسې ه  د نورو هېوادونو غوندي د ايران مين طبقه  کار، 

و او نارنيو تر .  ژوند، اوکلتوری او مدنی ازادي غواړي د امريکا او . مين برابری او مساوات غواړيهغوی د 
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وانانو لپاره د ماليانو مفکوره، سياست، او ايديولوژی نور هي کشش .  غرب سره دوستانه اړيکی غواړي د ايراني 
  .او اپيل نلر ي

  
په مقصد احمدي نژاد په انتخاباتو کی د تقلب په منظور  په داخله وزارت کی خپل اعتمادي کسان د رايو د شمېرلو  

ای کړي ول د هری حوزې د انتخاباتو نتايج .   وو۴۴ وو، او  د احمدي نژاد کوډ  ٤د موسوی  کوډ نمبر  .  ای پر 
ينی مامورين وايی اصال . يې هم  اعالن نه کړه، بلکي فقط د والياتو عمومي  شمېره يې اعالن کړه داخله وزارت 

  .ن سوېرايي شمېرل سوي ندي، بلکی  جعل سوي نمرې اعال
  

ايی پوليس او بسيجي  وکړای سی چی خلک وډاروی، تظاهرات .  د ايران اوسنی مشکل سياسی او اقتصادی دی
پی، خلک بندی کړی، خو امنيتي قوه اقتصادی ستونزي نه سی حلوالی  فيصده ١٧د ايران رسمی امار بېکاری .  و

ارونکی .  فيصده بولی٢۵يی، او  انفلېشن  یخو اکثره مستقل  ه  دغه راز، په .  د بېکارۍ او پولی تورم کچه ج
ی هم د اکثرو ايرانيانو کرکه  زياته کړېده د تيلو په عايدو کی د مذهبی نهادونو .  اسالمی دولت کی اداری فساد او ب
خه بېزاره او خواتوري کړی دی وان ايرانيان د اخوندانو له حکومت    .  لتاړېدل 

  
ونه جاغور لری؟  دغه راز موسوی او د اوس به معلومه سی چی د اي ران حاکم ماليان د تشدد او مرګ ژوبلی لپاره 

پېړی سره مخامخ دي ونه زغم او مقاومت کوالی سی؟  د ايران د اخوندانو رژيم د زمان له درنې  د . هغه پلويان 
يار نسل سره مخامخ دی، او له بلي خوا،  وان او هو جهان ورځ په ورځ ورته کوچنی ايران اخوندان  له يوې خوا د 

ي ه هم د ايران روحانی مشر ايت اهللا خامنه ای  د جمعې په ورځ  د استکبار او صهيونزم د دسيسو خبري .  کې که 
نده خبره ده چی د ايران ماليان  نور د  ر اغلى .  د مداخلو  وسله له السه ورکړېده" شيطان برزگ"وکړې، خو  د 

  . والسالم.   دري د اخوندانو لپاره زياتي ستونزي راپيدا کړيدياوباما احتياط او منطقی 
  
  
  
  
  
  
   
  
 


