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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ نومبر ٠٧
  

 مطبوعات ارتجاعی افغانستان
ه رسانه ھای مردم ما متوقع اند ک. شود به تعداد تلويزيون ھا و رورنامه ھا در داخل کشور ھر روز افروده می

الکن . مطبوعاتی قضايای کشور را ھمه جانبه مطرح ساخته  و آنھا را از جريانات داخل و خارج کشور مطلع گردانند

.  اوامر بيگانگان اندعرسانه ھا وابستگی خارجی داشته و تاباز بعد از کنجکاوی، يک فرد در می يابد که قسمت زيادی 

طور ه ، بصورت می گيرد جانب اشغالگران و گروه ھای جنايت پيشۀ داخلی  روی ھمين دليل است که جناياتی که از

ًدست ھای مرموزی در کار است که عمدا نمی خواھند مردم از  جنايات . واقعی در رسانه ھا بازتاب نمی يابد

  . اشغالگران آگاه شوند

در قندوز به ھالکت رسيدند که طبق گزارشات داخلی و خارجی، چند روز قبل دو  تن از عساکر متجاوز امريکائی 

ھمين .  مردم ما را به قتل رسانيدند و ده ھا تن ديگر را زخمی ساختنداز  تن ٣۵اشغالگران امريکائی ھم با انتقام جوئی 

روزنامه ھا طور الزم گزارش حادثه يعنی قتل عام مردم ما توسط نيرو ھای امريکائی در قندوز  در تلويزيون ھا و 

 ادارات در افغاتنستان فاسد و آلوده است، ۀکه ھم طوری. نيافت و صرف آن را يک اشتباه نظامی معرفی کردند

  .مطبوعات ھم سھم کثافت و آلودگی خود را در دولت مزدور مستعمراتی کابل می پردازد

لغ َبُشوند تا م سايت ھا از جانب کشور ھای  بيگانه تمويل میھا، روزنامه ھا و ن اين را بايد بدانيم که اکثريت تلويزيو

 اشغالگر امريکائی اين قتل یجنايت در قندوز روی اشتباه صورت نگرفت، بلکه نيرو ھا.  منافع  ھمان کشور ھا باشند

ين جنايت نه دولت و نه مطبوعات وابسته جرأت کرده اند که ا. عام را مرتکب شدند تا برای ديگران درس عبرت باشد

 ھمچنان رسانه ھای وابسته، فساد پيشگی و جنايات جنگ  .را محکوم نمايند و از اشغالگران جبران خساره بخواھند

 را شريف و ديگران را شرير جلوه  تمويل کنندۀ خودشساالران  را ناديده گرفته و ھر رسانه می کوشد که جنگ ساالر 

  . دھد

  . ور قابل اغماض نيست و بايد محکوم گرددروش ضد ملی و ضد مردمی رسانه ھای کش

  

  

 

  


