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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        دريزامين  :ليکوال  ١١-٠١-٢٠١١  ني
  
 

  زب ودان افغانستانح ۀياعالم
  

زارشهای مکر کشور از خاک  رسانه ها، از مدتی بدينسو موانعی در برابر عبور تانکرهای مودا سوختی ربر حسب 

ردي   . ده اندايران بسوی افغانستان ايجاد 

  وظايف دول جهان بشمار ميرود؛تعهدات و که رعايت قوانين ترانزيتی ميان کشورها از از آنجا

ی مردمکهآنجااز  يری از ورود مواد مورد احتياج زند    بشريست؛ۀ منافی معيارهای تعيين شد، جلو

 مردم غير دخيل در ۀ مهمترين اقالم طرف ضرورت حيات روزمرۀام نخست از جملگار آنجاکه مواد سوختی در 

  زاريها، برنامه ها و رموز سياسيت؛گکار

  ار بسر ميبرند؛گ اقتصادی در بدترين شرايط روز–وار سياسی گ نااز آنجا که مردم افغانستان بنابر عوامل

ريها حقوق استعانت متقابل بر در اثنای دشواخاصتاً  ان در بديوار بوده و گ که مردم افغانستان وايران همساياز آنجا

  ؛ر را دارندگهمد

که همچو اينسرانجام،  و ردندگاز آنجا که شايسته نيست اهداف سياسی از طريق در مضايقه قرار دادن مردم دنبال 

ذاشته  يريها وگسخت نظاير آن بر مناسبات دوستانه و برادروار مردم دو کشور همجوار تا دراز مدت تأثير سوء برجا 

  .را دچار مخاطره ساخته ميتواندايشانو حس همزيستی مسالمت آميز 

ادر، احزاب سياسی، نهادهای مدنی و  بمردم بر، حزب ودان افغانستان با در ک همه جانبه از حساسيت موضوع

 متصديان امور دولتي کشور ايران دوستانه اعالن ميدارد تا با درنظرداشت مسووليتها، تعهدات و ميثاقهای همجواری

جدًا در راه رفع چنين موانع تجارتی اقدام عاجل بعمل آورده و بدينوسيله مناسبات تاريخی، عاليق  و قوانين بين المللی

  . وارمصوونيت بخشندگزند حوادث ناگ برادری بين مردم دو کشور را از ی و حس دوستی وگ فرهن–اقتصادی 

اين همانا امريست . دنافغانها بشمول حزب ودان افغانستان همواره بر حسن روابط با مردم کشور ايران اصرار ميورز

   سپاس.که متقابًال از مردم و سياستمدران کشورايران نيز توقع برده ميشود

  

  شـ هـ ١٣٨٩ نزدهم جدی سال -کابل
  
   

     
   

 
  


