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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 2۰1۱۱۰1۱۰۲          فلایر زرغونه
 

 ،اعدام نمرالنمرا د  لوري له سعودي د
 !اثر یې افغانستان پر او

 ګډون په النمرا نمر عالم شیعه د کې اعدام ساري بې یوه په حکومت عرب  سعودي د

 . کړل اعدام سم سره پیل له  کال 2۰1۱ نوي د کسان( ۷۴)
 

ه پ را کال 1۸۹۰ له کې هیواد هغه په دا خودی  عام اعدام کې  سعودي په هم څه که

 .  اعداموي کسان شمېر لوی په چې ده پېښه لومړنۍ ډول خپل د خوا دې
 

 میالدي2۰11 په چې ،وو شوی بلل طراح اصلي مظاهرو هغو د النِمرا عالم شیعه

 .کړې پیل پرضد حکومت شاهي د عربستان د ګانو شیعه کې کال
 

 وه، برخه یوه پاڅونونو د کې هېوادونو یعرب په یا پسرلي عرب د مظاهرې هغه

 .وې کړې پیل کې ختیځ په عربستان سعودي د ګانو شیعه چې
 

 ٧۴ هغو د" النِمر باقر نِمر" روحاني شیعه کلن ۲۱ چې ورکړ خبر وزارت چارو کورنیو د عربستان سعودي د

 .دي کړي اعدام  ورځ دوهمه په کال 2۰1۱ نوي د عربستان سعودي چې دى، شامل کې ډله په کسانو
 

 . راوپاروله ېی غوسه سیال ایراني د  سعودي د خو ،کړل هېښ وکړي ډېری کې نړۍ په هم څه که اعالن دغه
 

 ډک نیوکو له خالف په ګام دغه د سعودي د زغرده په انصاري جابر حسین ویاند وزارت چارو بهرنیو د ایران د

 . وښود غبرګون
 

  :وویل  وړاندي په رسنیو د هغه
 

 کوونکي انتقاد کې هېواد خپل په خو کوي، مالتړ سنیانو دریځو سخت او ټروریسټانو د حکومت عربستان سعودي د"

 ."یې اعداموي او ځپي
 

 باقر نمر شیخ روحانی مبارز د عربستان د»: وویل الریجانی علی مشر شورا اسالمی د ایران د وروسته دې تر

 آسانۍ په رژیم سعودی چې کې ترڅ په دې د ،کړی یزیات ستونځی امنیتی سیمې د به خبر ناببره کیدا پانسی د النمر

  تیریدلی نشی ،دی کیندلی لپاره ځان د ئې سره کولو پانسی په روحانی مبارز او لوی دغه د چې ګرداوه هغه له سره

 «.دی جوړکړی ګرداؤ لپاره ځان د سره کولو پانسی په نمر شیخ عالم دینی ستر د عربستان
 

 . دی غندلی کار دا عربستان سعودي د مشرانو  مذهبي او  سیاسي  ایراني نورو ګڼو سره سره دې له
 

 . وو زیات ډېر مالیان غندلو د هم کې پاکستان په
 

 بد به کار دا چې ده شوې څنډنه ګوت ته عربستان لوري له الریجاني علي مشر د شورا  اسالمي د ایران د دلته

 .  دي کړي زیات تدابیر امنیتي کې سیمو مېشتو شیعه په هم سعودي سم ورسره او ،ولري عواقب

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saudi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saudi.pdf
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 همېشه عربستان سعودي چې ده حقیقت ډېره خبره دا ځو نه یا  ولري حقیقت څومره به  خبري نوري ایران د چې دا

 مجاهدینو پرون مرستو په  سعودي د افغانستان خو کوو نه خبره ګرو ترهه نورو د موږ البته ،دي پاللي ګر ترهه

 .  ړنګوي طالبان یې نن او ړنګاوه
 

 او هند د هم دوی ېچ  وکړي  دي خدای خو ، کوي ګواښنې ته بل یو( ایران او عربستان) هیوادونه رقیب دوه سیمي د

  .کړي نه جوړ افغانستان ډګر جګړې  خپلي د څېر په کستاناپ
 

 ته توب  خوندي مشرانو د مسلمانانو شیعه او  نيس   د کې وسیم الندي ولکه خپله تر چې  دي کار په ته چارواکو افغان

 . وشي کې افغانستان په نوم په نيس   او شیعه د جګړه سعودي او ایران د چې  نږدي پرې او  وکړي پاملرنه جدي
 

  برېښي سرې  سترګي ایران د داځل خو ،وي وهلې لمن ته جګړو ورته هم  وړاندي هیوادونو دواړو  ښایي هم څه که

 پای

 خبلایر دات کام څخه په مننهد 

 فلایر زرغونه

zarghonafaryal@yahoo.com 
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