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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 ۲۵۱۰می  ۸                                                    یونس محمد

 
 کنند می توطیه جهانی عبدالباری علیه ها کی

 

از روزیکه عبدالباری جهانی به حیث وزیر اطالعات و فرهنگ مقرر شد، آتش در جان متعصبین ضد پشتون و 
سال سید مخدوم رهین یکی از عمال ایران در وزارت اطالعات و  31ایرانی پرستان در گرفته است. بیش از 

با تقرر وی مخالفت  پول یونسکو کلتور ماند، اما هیچ پشتون با وجود خیانت های وی و غارت یک میلیون دالر 
 علیه جهانی دست به مخالفت می زنند.تعدادی از دری نکرد. پس چرا 

در داخل عده از متعصبین ضد پشتو و ضد پشتون یک کمپاین ضد جهانی را به راه انداخته اند. در راس 
یه گری و از پا انداختن جهانی با عده از هم سلکان خودش در صدد توط  شخص سید مخدوم رهین است که آن 

است و میخواهد که این زبان را تضعیف نماید. ” فارسی“زبان   هستند. این توطیه گران ادعا دارند که جهانی دشمن
برعکس جهانی در روز اول گفت که از زبان های دری و پشتو حمایت میکند. این میهن فروشان می ترسند که 

تقویت کند و جائی برای ایرانی پرستان باقی نگذارد که بتوانند اصطالحات  مبادا جهانی دری اصیل افغانی را
سال توانست که برای ایران خدمات قابل قدری انجام  31ایرانی را در دری افغانستان داخل سازند. رهین در مدت 

د بوجی پول به وی دهد و از آن کشور پول وافر بگیرد. چنانچه زمانیکه کرزی به ایران سفر کرد، مقامات ایران چن
تحویل دادند که یک بوجی آن به خاطر تقرر دوبارۀ سید مخدوم رهین در پست وزارت اطالعات و کلتور بود. 

می خواستند   و ایران بعد از سلب اعتماد در شورا، به حیث سفیر افغانستان در هند مقرر شد   رهین در آن زمان
 که دوباره وزیر اطالعات و فرهنگ شود.

ون، ایران با تمام قوت می خواهد که جهانی را از صحنه دور کند و افرادی مانند رهین را در وزارت از بیر
اطالعات و فرهنگ بگمارد. توطیه گری علیه جهانی طوری صورت می گیرد که به جز فارسی زبان، پشتو زبان 

آمدن عبدالباری جهانی در پست  با نباید وزیر اطالعات و فرهنگ شود. ایران اصالً پشتون ها را خوش ندارد و 
وزرات اطالعات و فرهنگ خود را در باخت می بیند و فکر می کند که سرمایه گزاری های چندین ساله اش توسط 

از کار برکنار شود. ایران با صرف پول و   سید مخدوم رهین به هدر میرود، لذا به هر قیمتی که است باید جهانی
ی را به راه انداخته تا نا رضایتی عامه را برضد جهانی دامن بزند و ذهنیت مردم استخدام اجیران مظاهرات ساختگ

را مغشوش سازد. واواک سازمان جاسوسی ایران بسیار در افغانستان فعال است و کسانی را که به ذوق ایران 
 برابر نباشد، به هزار نیرنگ بد نام می سازند و از صحنه دور می نمایند.

ند افغان پیپر که از جانب استخبارات ایران تمویل میشود همراه با سایت های ماندگار، آرمان ویب سایت هائی مان
ملی، خاوران و دیگران هم بر ضد جهانی تبلیغ می نمایند. سرنخ هر یکی ازین سایت در دست استخبارات ایران 

ٌ افغان پیپر کامالٌ از نظام آخندی ایران اطاعت می کند.  ت ها به هدایت استخبارات ایران این سای است. خصوصا
)واواک( توطیه گری وسیعی را علیه جهانی به راه انداخته اند. ایران با تحریک اقلیت ها و صرف پول وافر همیش 

شورا و اعیان تطمیع می  مناسبات پشتون ها را با آنها برهم میزند و افراد بی شعور و بی خرد را هم در مجالس 
 نماید.

ست داران کشور بدون تعصب و کینه جوئی خود را برای مبارزۀ طوالنی آماده سازند و هرگز جهانی و سایر دو
و آنها را بیشتر   تسلیم خاینان و توطیه گران داخلی و خارجی نشوند. کمترین عقب نشینی تبر خاینان را دسته میدهد

 برضد استقالل و حاکمیت ملی و فرهنگ اصیل کشور تشویق می نماید.
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