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    »بی بی سي« و »صدای آلمان«
 به شراندازی خود خاتمه دهند

  
 کرده وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان  در يک اقدام کاری کامالًً داخلی سه کارمند خود را که از قانون تخطی

جيران ايران و رسانه های شر انداز چون راديو فارسی بی بی اين تنبه زمينه غوغای ا. بودند مجازات تنبهی نمودند

اين دو سايت آنقدر پيش رقتند که تو گوی در کشور جنگزدۀ . ا هم کردند فر را دری صدای آلمانسی و بخش 

  .ضوع برای حل شدن باقی نمانده استافغاستان ديگر مو ما
 

رنگ و ً  دادن به اين  مسئله داخلی بازی کردند کامال نقش که اين دو سايت مفتن و شر انداز در گرم کردن و پهنا

راديو .  بودن خودرا اشکارا از دست دادندمحتوی  شراندازی و فتنه گرانه داشته  و آنها ماهيت بيطرفی و خارجی

صدای المان سه مفتن، سه مزدور ايران، سه شر انداز ناافغان يعنی زرياب، ناظمی و اخگر را استخدام نموده و  

 بمثابه سايت جنگساالران  شمال در آوردند، جای که اآنر يت خود را به اخگر نامه و زرياب نامه مبدل کردند وسا

ولی . ندرنيروهای ترسوی المان گويا بخاطر تأمين صلح در آنجا آسوده لميده  و بنام مردم ما به عيش و نوش ميپردا

ی ميسوزند جنگی که خودهمين اشغالگران افروخته و تش جنگ تروريستآنطرف ديگر  مردم بی پناه وطن ما در آ

ی به تماشای  در آتش آن کباب  ن نشسته اند و اين مردم ما هستند که بايدآخود در شمال در کنار جنايت کاران جن

عوض اينکه شعله های " صدای المان"اين نيرو های زبون و ترسو و رسانه های تبليغاتی و مفتن آن چون . شوند

نان را سر جايشان بنشانند، برعکس ايشان توسط همين رسانه های شيطان آ افروزان را خاموش کنند و جنگ و جن

  .صفت،  افتراق های تازه را برای وطن ما خلق کرده و   بشکل بيشرمانه به آن دامن ميزنند 
  

ليت کنند بايد با چنين مداخالت  بی شرمانه و شر افکنانه واحساس مسؤ د ونول وطن ما اگر موجود باشؤمقامات مس

ند و اجازه ندهند نرا بلند ک ای چنين رسانه ها عکس العمل نشان دهند و آنرا سد شوند و حد اقل صدای اعتراض خود

  . شودتش يک درگيری تازه را در کشور ما شعله ورآو نگذارند 
  

بعضًا اين تر . ربوط به مراجع ذيصالح وطن ما استضوع ملی و م مسئله حفظ ترمينولوژی ملی ما واقعًا يک مو

رفتهن چيزی شده که دآدارد و نه به دري و  مينولوژی نه به پشتو ارتباط  و از .  استر قلب و روان مردم جای 

ن هم در حيطه صالحيت مقامات آطرفی هم اين موضوع داخلی وطن ما است و راه و شيوه های قانونی حل مشکالت 

رفته ا و برای فغانی است نه مزدوران اجير ايران  که در سايتهای صدای المان و بی بی سی و يا جا های ديگر جای 

ری استخدام شده اند اينها مسلمًا اين حق را ندارند تا با دامن زدن يک موضوع داخلی و حساس يک کشور،  . فتنه 

و کما اينکه . داخلی آن  در کشور ما فراهم سازددوران راه را برای هجوم فرهنگی آخوند های مفتن  ايران و مز

   پايان!يرند باتحاديه اروپا و امريکا هم از آن برای تطبيق نقشه های دراز مدت منطقوی بهره 

 


