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 ؟قاتل مهاجرین افغان شهید است قاسم سلیمانی آیا
 

ه بغداد بی ئهوامسیر میدان جمعه در جریان یک حمله هوایی در  صبحقاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران " 
 " .کشته شدکا یامر یلوطپتوسط طیارۀ بی حامل او و فرماندهان گروه حشد الشعبی  موتر حاملکاروان 

 

 
 

از سیاست بازان افغانستان بحصوص آنانکه معاش خود را از پول های کمکی ایاالت متحدۀ امریکا و مصرف ده ع
 می بدستها و خریطه های بسته سیاه ایران  خچهب  از البالی  جیب خرچ لوبشم خود را دسترخوان طویل وعریض

 ران ایران که همزمانجی سپاه پاسداسرلشکر قدس شاخه خارقاتل مهاجرین افغان قاسم سلیمانی  کشتن شدنرند، آو
می نمود تنظیم  را برای جنگ عراق و سوریهمهاجرین افغان در لشکر فاطمیون  اجباری وغیرقانونی سازماندهندۀ

 شهید خطاب کردند.
 

   
 عبدهللاعبدهللا     کرزیحامد     اتمرحنیف  

 

برای  .عکس العمل طبیعی و حق فردی انسان شمرده می شودهم پرنده یک حتی به مرگ و تأثر به مرگ انسان 
ت انسانی نبوده، نیس هم میزنند دوستی الف از وطن آگاه بخصوص کسانیکه با سیاست سروکار دارند و های انسان

 کنند. جشن و پای کوبی برپا اندیگر که با مرگ بود نخواهندانسانی و در آینده هم 
که قاتل مهاجرین افغان را ، نیست و شخصی فردی افغانستانمادره  دوسیاست بازان  سوگواری جا مسلۀدراین مگر

 می شود که( سه دهه 3طی قریب ) خود میدانند که افغانستاندومادره . این سیاست بازان نمایندمی شهید خطاب 
پی در چهار دهه در که و بی دفاع ملت مظلوم  ان. همدر رأس رهبری ملت مظلوم افغانستان قرار دارند خودی شان
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ی و ب ملت مظلومخونین در این جنگ اکمال میگردد.  و اسلحه ایرانی ول لایرتوسط پ پی در آن جنگ می سوزند که
 گردیده است.  در خون با شمشیر ایران غرق شان افغانستان خود و فرزندان گناه
 راتان افغانس جنگ توسط ایران در فجایع شوم حقایق دردناکخود شان به آنکه  سیاست بازان دومادره افغانستاناین 
ان افغانست تا هنوز هم هر روز کلم ماتم قربانیان مظلوم و بی دفاع ،ندادیده  طی چهار دهه در پیشروی چشمان شاندر 
 .در خانه های افغانها هموار است کشته می شوند خونخوار قاسم سلیمانی جنگ توسطکه 

نگر ابدون شک نمای کردن شهید خطابجرین افغان در جنگ های عراق و سوریه را مهاباالفعل قاتل قاسم سلیمانی این 
 اینگونه بیگانه پرستی هیچ گونه توجح ندارد.. افغانستان استمردم به مستقیم خیانت 

از این سیاست بازان دومادره  افغانستان بخصوص فامیل های شهدائ گلگون کفن افغان مردم مظلوم و بی دفاع
 قاسم به امردر لشکر فاطمیون  جنگهای عراق و سوریهکه در  افغانستان راجع به کشته شدگان مهاجرین افغان

ه ب که در نزد شما قاسم سلیمانی قاتل افغانها شهید است، پس کشته شدن افغان که ،می پرسند سلیمانی کشته شده اند
   قاسم سلیمانی جالد کشته شده است مرتد هستند؟ امر

 است، انهابرای افغ ستان نه تنها مایۀ شرم و خجالت بی مانندنسیاست بازان افغاشما  چنین سوگواری بیگانه پرستانه
  با شهامت افغانستان است. مظلوم و ملتسرنوشت بلکه خیانت صریح به 

 خود کردی. سر کل اگر طبیب بودی چاره 
ی رکه مناسبات ایران و امریکا با روی آمدن اخوندهای در ایران بخصوص با گروگانگی ( چهل سال است40بیش از )

  دپلوماتهای امریکایی در سفارت امریکا در تهران عادی نیست.
و آبهای هیرمند و  یکدیگر را مورد تهدید و شانتاژ قرار میدهند این دو کشور ( چهل سال است که40بیش از )

  .هریرود نمی توانند دود آتش آنرا خاموش کند
 گرد و دود مسموم کننده وسایل موزیم تورن اسماعیل در هرات باستان، بازهم رنگ روغنی با وجود رنگ مالی

  جنراتوران فرسوده ایرانی معلوم است.
امریکا  52ایران و امریکا وظیفه این سیاست بازان دومادره افغانستان که با طیارات بی  دشمنی حل و فصل مناسبات

 دیسانت شده است نیست. سط امریکا و ناتو تودر افغانستان 
 

امریکا در افغانستان دیسانت شده است نمی توانند که به  52* این سیاست بازان دومادره افغانستان که با طیارات بی 
 . حمل کنندرا وزین یک دست دو تربوز 

امریکا در افغانستان دیسانت  52این سیاست بازان دومادره افغانستان که با طیارات بی ماه عسل مدتی است که * 
و متأسفانه در وضع بحرانی کنونی بین ایران وامریکا هم عروسی دوباره به این زودی ها  گذشته است شده است

  .ناممکن است
در یک ستیژ که باهم دشمنی دیرینه دارند شان دو عاشق با  نمی توانند همزمان افغانهای بینظیر معشوقۀ  این* 

 .رقص کنند
 وجود ندارد.  دو آغوش گرمدرهوای سرد برای اعمال رندانۀ این سیاست بازان دومادره افغانستان  *
  .فقط یک راه انتخاب وجود دارددر سیاست بازی فضای جنگ و خون  برای این بیگانه پرستان* 

 قناعت کنند.  کنونی خویش ایستاده باشند و به معاش دالری امریکایی مردانه وار* یا با کنار امریکا 
 کنند و بس.خود را گذاره  یایران لایر جیب خرچپول * و یا با مصرف دسترخوان و 

 
 مرگ بر همۀ دشمنان دو روی افغانستان که باعث بربادی ملت با شهامت افغانستان شده است.
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