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 د ایران د پوځ مشر قاسم سلیمانی وژل کیدل
 لو صافه ایستلـــــاو یا زمونږ رهبران د چ

په دې څو ورځو کې د ایران د پوځ مشر د سلیمانی په وژلو د آمریکا په ال س یو لړ غبرګونونه او تبصری د بیلو بیلو  

 کوم ، خلکو له خوا شوي ، چې یو څه یي لوستونکو ته وړاندی 

 قدرمنو نجیب ننګیال او مجید قرار شریک کړي دي ،

)مال هیبت هللا فکر کوي چې ما نه شي وژلی ،او مالعباس د قطرامریکایي اډې په پنځوس متری کې د فتحي خوبونه 

رې ویني ،سړیه ! امریکا مو نه وژني ، که تاسي ختم کړي بیا دغسي خره نور نه پیدا کیږي ،چې د مسلمانانو وطنونه پ

وران کړي ،کدرونه یې ووژني ، ځمکي یې شاړي کړي ،او مهاجرتونو ته یې داسي اړ کړي ،چې ماشومان یې د  

سمندرونو ماهیان وخوري ، که وغواړي تاسي ووژني نو د قاسم سلیمانی نه ستاسو نه امنیت او نه مو حرکات او سکنات  

رو سره ښکر مه جنګوئ ، هر هغه جنګ ته کښیوتل ځیني پټ دي ،خو د سړي ځامن شئ ،خپل وطن مه نړوئ ،له زورو

 چې انجام او نتیجه یې معلوم ستا شکست وي ، حماقت دی( 

 د افغان داجراییه مشر عبدهللا عبدهللا په یوه اعال میه کې داسي وییلي :

او د ایران ) د نن ګهیځ پر هغه پیښه چې قاسم سلیمانی او ملګري یې په کې ووژل شول خواشینی یم د نوموړی کورنۍ 

 خلکو ته تسلیت وایم ( 

همدا رنګه پخواني ولس مشر حامد کرزی د ښاغلي سلسماني وژنه غندلي او دا کار یې د نړۍ والو اصولو او سیمه کې 

 د سولي او ثبات خالف ګڼلی ،

 د ولسي جرګي پخواني غړي لطیف پدرام د قاسم سلیمانی وژنه حکومتی ترهګري بللي ،

په یوه پیام کې لیکلي دي ،) که سړی اوس طالب ته ووایي ، چې طالبه آمریک په بغداد کې د  همدا رنګه عصمت قانع

ایران تر ټولو لوی سر لښکر وژالی شي ، خو تا په دوحه کې ساتي ، ځکه له تا سره غیبی لښکر ملګری وي ، وه قربانه 

ی قلبه کوي ،کلیمه ووایه پر ځان دي چف کړه ، ته زورور نه یې یو ابزاري ټریکټر یې چې آمریکا خپله شودیاره درباند

 خپل خلک مه وژنه . 

او بیا سیدا ګل شینواري په خپله پاڼي کې داسي لیکلي : عزیزانو طالبان قاسم سلیمانی خپل د ابی ځوی ګڼي او یایي )وایي 

 (چې دا زمونږ ملی شهید دی ،

 بیا زمونږ زړور جنرال تادین خان اڅکزی داسي لیکلي :

کې هالک شوی ایرانی جنرال قاسم سلیماني نه یواځي بین المللی تروریست وو ،بلکه په افغانستان کې هم په  په عراق 

وحشتونو کې ښکیل وو ،هغه په افغانستان کې د زرګونو ښځو ځوانانو او سر تیرو د شهادت عامل شوی وو ،او که ژوند  

المل شوای وای ،ډیر متأسف یم چې زمونږ سیاسیون  ته پریښودل شوي وای ،ممکن په افغانستان کې د نورو وحشتونو

 د ملت له فکره پرخالف هغه ته د ستاینې القاب کار کړي ،

 بیا قدرمن نجیم شینواري لیکلي دي :

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf
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لمړی چې امریکا څوک دښمن وبولي ، که د ایران په شان د یو طاقتور پوځ مشر هم شي ، داسي یې َدل َدل کولی شي  

کاله د امریکي ضد جهاد دعوه هم کوي   ۱۷ن چې ځانونو ته د امریکا سر سخته دښمنان وایي ، او ..... نو مانا هغه کسا 

،لکه ګلبدین صیب ،نو هغه یې نه شو وژلی ؟ حال دا چې ګلبدین ډیر عادی ساده او آسانه هدف وو ،خو یو ویښته یې 

اسي د نورو حال آمریکا هغوي نه وژني ضایع نه شو ،که څه هم د سترو سترو طااقتونو د دښمنۍ دعوه هم کوي ،!! د

 چې زمونږ هیواد ته شر وي ،او بهر ته رهبر!!!

بیا محترم محمد مهدی د آریانا د دانشنامی له قوله لیکلي :)در پی کشته شدن قاسم سلیماني افشا شد ،که سپا پاسداران 

ر کنفرانس بن هم ازین ګروه در افغانستان ایران از دوران طالبان جبهه متحد شمال را حمایت مالي و نظامی میکرد ،و د

 پشتیبانی می نمود ،و در انتخابات اخیر نیز از داکتر عبدهللا عبدهللا حمایت جدی میکرد ،

 بیا قدرمن نذیر زاهد د افغانستان ځوانان له قوله داسي لیکلي ډي :

 !هیپه هکله مطبوعاتي اعالم دوید وژل ک مانيیقاسم سل يړد استخباراتو ارشد غ رانید ا

 وګړاو مذهبي ج   لويیاو کشمکشونو اصلي طراح، د قب  وګړد ج   ړۍن ېد افغانستان او بلخصوص د مسلمان  مانيیسل  قاسم

له  االتویمتحده آ ېکید امر ېک رډګپه شپه د عراق په هوائي  ېجمع ېرید ت ېمشر چ  کرښل ونیمیمتخصص او د فاط

په خاطر په  وګټد خپلو  ېچ روپګ ا یهغه شخص  هر یده،ځرګو ړد هرکلي و ږزمون ووژل شو ېک دیبر وهیلوري په 

 ېک وګړد افغانستان په ج  ېهم ووژل شي، دغه شخص چ  ا یشي او  ولیون یېمخه  دید نفاق اور بلوي با  ېافغانستان ک

 تلښاو غو  ېکول  ېلځ  ېلپاره هل  وګټد    رانید ا  ېک  وادیپه ه ږزمون  یېله امله    وړدخالت درلود او د مذهبي شخ   میمستق  یې

 .ووژل شو ېمخک خهڅ  دویهدف ته د رس ېد نفاق اور بل وساتي چ ېپه افغانستان ک ېچ  یې

او هر  يړدغو چارو ته دوام ورک  ېکوو چ   خهڅور    تنهښبولو او غو  ړو  ېنید ستا   نهړدغه ک  االتویمتحده آ  کا ید امر  ږمون

د   وسي،ی یې هځ نیاو له م هښ په ن يړته دوام ورک وګړج  ابتيیخپلو ن ېپه افغانستان ک يړغوا ېچ  روپ ګ ا یهغه شخص 

کسان له السه ورکوي،   ونهګپه لس  ځله امله هره ور ویاو زور ازما  وړقدرتونو د شخ  ویافغانان د لو ناهګ ېافغانستان ب

 ېمید س ېوازی یې ګټې ېچ  يیږپه واسطه وژل ک وګړج دويید مذهبي او عق خوایکلونو را پد تویښلوڅ  رویافغانان د ت

 يړورک ۍقربانپه نامه  ېسره د مبارز زمیتل د ترور ږقرباني شوي دي. مون ېوازی یېاو افغانان  يیږته رس وادونویه

په  دیبهر دي با  خهڅد افغانستان  ېنه بلک ېمرکزونه د افغانستان په داخل ک زمید ترور ېچ  ړیپورته ک ږاو تل مو دا غ

  ېالند ښواګ قدرتونو د کشمکشونو له امله تر  زویا مهی شي، د افغانستان سوله او ثبات تل د س لړوی هځ نیاو له م هښن

 .رپانده اووسي رغیاو ثبات ب ېافغانستان په خاوره د سول د ېچ يړنه غوا لهډ یڅراغلي او ه

سمبول   ۍد قربان  انځ  ېد  ځنیقدرتونو ترم  ویاو د لو  یش ېطرفه پات  ېب  دید افغانستان حکومت با   ېکشمکشونو ک  ېداس  په

 .وځ رګو کارښ وګړج  ابتيید ن ېچ  وړاو نور نه غوا يړورک ۍقربان ېیرډ ېک ولهټپه  ږمون ېچ  کهځ  ويځ رګنه 

 وي افغانستان ېد تل

 ريیسرت تيیامن ږوي زمون ېد ژوندي
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