
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

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

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۳/۱۱/۲۰۲۲                                                                                         یخپلواک -ل الستقا

 

 بی بی سی فارسی" یا زبان آخند های ایرانی "
لندنی در  عاقبت فاش شد آنچه در آژانس خبر رسانی    بی بی سی فارسی " یا زبان آخند های ایرانی"

ن دست آخند های ایرانی بوده و با سرمایه های باد     انگلستان میگذ رد. "بی بی سی فارسی" بازیچهٔ 
زبان گویای آخند های ایران بود که در چند روز    و پول نفت ایرا ی کشید و  آورد ه آخندی نفس م

ها در نتیجهٔ ندانم کاری  گزارشگر فرستادۀ آخند    پسین، زد و بند های پنهان آنان افشا شد و نطاق و
 .چلوصافش از آب بدر آمد و مجبور به استعفی گردید   ها و سرآسیمه بودن آخندک ها افشاء گردید و

 
  در ذیل لینک مورد نظر را میگذاریم تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد. قضاوت به هموطنان 

  ندگان "بی بی سی فارسی" را در ما که دل به این آژانس لندنی سپرده بودند و دستبازی های گردان
  تهیه و ترتیب گزارش های ایران و افغانستان و منطقه چون خط قرآن می پذیرفتند و نیز از طرز
 ...استفاده از لغات و کلمات و جمالت و اصطالحات آخندی ایران در آن رسانه، تقلید می کردند و

رعنا رحیم   - YouTube :ی پ ی برد اینهم لینک مورد نظر که با یک کلیک می شود به حقایق تلخ 
 .پور از بی بی سی فارسی عصبانی از مردم با توهین کناره گیری کرد 

 
 

  - YouTubeرعنا رحیم پورازبی بی سی فارسی عصبانی ازمردم با توهین کناره گیری کرد 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.esteqlaal.net/images/e-kh-BBC-farsi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B0lt7C-yNd0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PD/esteqlal_ekhpelwakei_bbc_farisi_iran.pdf

