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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                       حضرت. غ :ليکوال  ٢١-٠١-٢٠١١  ني
  
  

  ندی ايرانشيطان اخو خالت حکومت منافق ومدا
  نافغا نستاخلی در امور دا

  
  اغيارمخبر  است انکو ميگيرد پول مخفی ز _     س بکسی ندهد اسعار   مرا  وبی هد ف 

  
رم و وشيطان اخوندی ايران خالف ن مت افغانستان و حکومت منافق وو گرفت سران حکو همه ميدا نيم که داد

شيطان  از خالل  مدا خالت حکومت منا فق و ميگيرد و وق عمو می بين الدول صورت گرفته و های حقپپرنسي

  دربرابر ملت افغان پيشانسانيت در مدت سه دهه نه هم از لحاظ انسان و اخوندی ايران نه از نگاه اخوت اسالمی و

ن به نستاه حکومت افغايس دفتر کرزی  وعده ای از مامورين عالی رتبئپو رو ای که بر مد درست نکرده است وآ

نا مشروغ  وردن اهداف شيطانی وآ ن تاديه کرده و ميکند روی بدست مت موقت تا اکنوگفته کرزی از زمان حکو

با تطميع نمودن حکمومت کرزی از زمان  داشته باشد وزاد  آشان بوده است  تا در مداخله در امور کشور ما دست 

ذيل   و تعمالت  حقوق عمومی بين الدول دست  بمداخالت خال ف همه موازيننستان تا امروز برمت موقت افغاحکو

        .در امور دا خلی کشور ما زده است

  .  نهاسا نی واسالمی ن بر خالف حقوق  ا مذهبی شان  مها جرين افغان از ادای منا سک دينی و شدن   ما نع- ١ 
   برابر مها جرين افغان و  پخش  سپا ه پاسداران شيطان ايران درسنانی و اسالمین غير ا خشن نظامی مدآ پيش – ٢

   .ن ازطريق تلو يز يون در سر تاسر جهانآ      
  . نسانی از فراز عمارات بلند منزلاد فاع افغان خالف موازين حقوقی وکرامت  ين انداختن مها جرين بیئ  پا– ٣
  . ستان بغرض بر هم زدن امنيت کشورومت  افغا نتمويل ومسلح نمودن مخالفين حک  -٤
  ختن واليات غربیر داخل افغانستان برای نا امن سان شيطان د گروپ های انتحاری سپاه  پاسدارافرستا دن - ٥
   . برخال ف اصول ومفررات سرحدی وکميساری  ما کشور     
  .  کميساری مقرارات  سر حدی و  وها  در سرحد دو کشور خالف  اصولن بمر می بستن  افغا– ٦
  . نستاندر ولسی  جرگه افغا از واليت نيمروز بحيث وکيل  رام  فرستا دن تبعه خود شهال نا- ٧
  ی حکومت ايرا ن رگرفتا در خاک افغانستان بمنظور تعقيب و دون اجازهبسپاه پاسداران شيطان   دا خل شدن -٨
  ديگر  گر اعضای بدن مهاجرين اعدام شده افغان خالف کرامت انسانی وو دي   چشم ،   جگر،  شش، گرده،فروش -٩

  .حقوق بين  الدول قوانين موسسات بين المللی  و     
   قو تيل تا جران افغان که از کشور عراق و ترکمنستان خريداريشده مخالف حقیختن  تا نکر ها متوقف سا–١٠
  .   کشور های محاط به خشکهترانزيت         
  حدت خالف           از وکالی ولسی جرگه و سران حزب وی ان عده نستامت افغاتطمع نمو دن سران حکو – ١ ١

   .اصول واساسات حقوق  عمومی بين الدو ل     .  
   

  ت سر حدی والی ها ی چون اليفی ملی قوی ومصم و در واليادر اخير بايد گفت ملت افغان در مرکز يک حکومت 

ت محمد داود  والی نيمروز بود ضرورت  داريم تا در برابر تجاوزات حکومت منافق وشيطان که در وقت صدار

    .اخوندی ايرا ن بعمل بالمثل  نمايند

  پايان

 
  


