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 "ملک سلمان"دروغگوئی 
  

دھشت افگنی شاه عربستان سعودی به ارتباط انفجارات و حمالت خودکشانۀ اخير در افغانستان گفته است که اين نوع 

شود که خودش و  اين ادعای پوچ از جانب کسی صادر می. است و بايد متوقف شود" اصول و احکام دين اسالم"خالف 

گروه ھای متعصب سنی اسالمی از وھابيت عربستان سعودی الھام می . کشورش وحشت و تروريسم صادر می کنند

ی شاه عربستان که ھر اچنين گفتار ھای بی معن. شوند گروھھای متعصب اسالمی شيعه از ايران سير آب می. گيرند

  .روز در يمن انسان می کشد، ارزش ندارد

 شاه جبار و خونخوار عربستان سعودی از حمالت و انفجارات چند روز اخير در "ملک سلمان"گزارش ھا حاکيست که 

دانيم که عربستان مھد پرورش  می. خوانده است" ارزش ھای اسالمی"افغانستان اظھار تأسف نموده و آن را ضد 

ًبن الدن در عربستان پرورش يافت و بعدا به . لوژيک اکثر گروه ھای تروريستی سنی استئووھابيت است که مبنای  ايد

ی ائ و معنشاه عربستان کمترين مفھومپس اظھار تأسف . کمک امريکا افغانستان فرستاده شد تا تروريسم را پخش نمايد

عربستان طالبان و داعشيان را در افغانستان و شرق ميانه کمک می کند و ھر .  فريب و ياوه گوئی بيموردندارد به جز

آيا عمل تروريسم دولتی  عربستان در يمن ارزش اسالمی دارد که عملکرد . روز بر فرق مردم يمن بم می ريزد

َه پير دين تروريست باشد، از پيروانش چه ک  مورد حمايت عربستان در افغانستان نداشته باشد؟  وقتییتروريست ھا

عربستان يکی از کشور ھا تابع امريکاست که از خود اراده ندارد و نظر به امر و ھدايت . توان داشت توقع می

را ھمراه با ايران در منطقه به راه انداخته و ھزاران تن را در  نيابتیعربستان جنگ ھای . واشنگتن عمل می کند

  . بيا، يمن و لبنان به ھالکت می رسانندسوريه، عراق، لي

  .  خورند با حرف ھای چرب و نرم شاه فرعونی عربستان، مردم ما فربب فرد ددمنش را نمی

  

 

 

 

 

 


