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و شميره   ١تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٢٩/٠٤/٢٠١٠                                 ولنهټدکلتوری ودی دافغانستان 
 

 
 

  ، د افغانانو د اعدام کيدوله املهپه ايران کې
 د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې اعالميه

 
  !درنو هيوادوالو

  
ه ن ۍ ،لکه  ،  موږپه ډيرې خواشينې سره ،چې تاسو هم پوهي چې په ايران کې    يو زړه بوږنونکی خبر تر السه ک

پرديس او بې کس فضا کې، په ډير غير انسانې  ،ه ډير غربت، پ) تنو ته رسي٤٥چې شمير يې  ( ن  يو شمير افغانا
ې ک ه، هغه هم په يوويشتمه پې يتو ان ته اسالمي جمهوريت ،ې په داسې يوه هيواد کې اعدامي ، د اسالم چې هغه 

  .وايې) ؟(!او د افغانستان دوست او ورور هيواد (!) مرجع 
  

ون السليک کوي، بيا خو ددوي  اسالمي، حقوقي او اخالقي کله چې د ايران اسالمي جمهوريت، يوه هيواد سر ه ت
ي او په عمل کې يې تطبيق کاندي   .دنده او وجيبه ده ،چې د هغوی درناوی وک

  
ون شوی، ، د بنديانود تبادلې ت چی دواړو جمهور رييسانوپرې السليک  لور کاله د مخه د افغانستان او ايران تر مين

ی  او منطق سره ايراني چارواکې، افغان بنديان، په خپلو وحشتناکو زندانانو کې ساتې او ال نو په کوم حق، دليل . ک
  چې اعداموي يی؟؟  ،دا
  

ه،  د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه ،د ايراني چارواکو پاملرنه،په جدي ډول  ددوی اخالقي ، حقوقي او د په دې تو
وي ر ونونو تطبيق ته را   .هيوادونو تر مين ت

  
و ته دندي، مسوليتونهحکومتون  بلې خواه،له و . مکلفيتونه او وجايب لري ،ه، خپلو و کله چې يو حکومت د خپلو و

ي، ايا د  خه دفاع و نشي کوالی او خپل وجايب او مسووليتونه تر سره نه ک حقه، حقوقو و نه ساتي او د هغوی 
ي ؟؟ تنې الندې نه را   هغوی حاکميت او مشروعيت تر پو

   
ن او د انسانيت ضد عمل تقبيح کوي او په کلکه يې غندي  پلو . د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه دا کرغي د وير

  .کورنيو سره غمشريکي کوي
  

ه يې کوي، د ايران د  ي او خپل په ملي منافعو والِړ أواز اوچتوي او  نن ټولنه خپله انساني، افغاني او ملي دنده 
خه  پ و د پاتې بنديانو ،چې شمير يې اسالمي جمهوريت  تنه کوي، تر  ه غو  تنو ته رسي او ددې ٥٦٣٠ه جدې تو

خه د  ي سبا کوي په شاه او خوا کې  د اعدام د حکم عملي کيدو ته د نا ا٣٠٠٠ډلې  ، په ميدې او ياس شپي او ور
ي ون درناوی وک ي او د خپل هغه ت  او دا افغان بنديان دې ژرترژره ډيره شفافه او انساني  چاپيريال کې، غٌور وک

  .افغانستان ته وسپاري
  

ي و خپل ملي مسووليتونه درک او په عمل کې يې تطبيق ک د پاتې . ټولنه د افغانستان پر حکومت غ کوي،تر 
ي، د نورو بنديانو د اعدام کيدو مخه ونيسي او پاتي بنديان د قانوني مجوز د مخي، هيواد ته  بنديانو جدي پالنه وک

يوالو، د بشر د حقوقو د موسسو پاملرنه او مرستې وغواړي ي او په دې برخه کې دې ن   .راستانه ک
  

ت   په درن
    

  د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه
ه   مشرتابه جر

  


