
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 2۰1۶۱۰۳۱۰۲         خدمتګار ورځپاڼه
 

 !كوي سپكاوى ژوند د افغانانو د ایران
 

 
 .كړي رامنځته انډول اړیكو د سره هیوادونو ګاونډیو له چې شول كړاى ونه دولت افغان

 سپكاوى مشرانو د ایران د پرمهال الریونونو خپلو د چې غوښتي خلكو له كرزي سیئر جمهور كې وینا تازه یوه په
 .وي شوى اړ ته سپارښتنې دې الندې فشار او اغېز تر سفارت د ایران د سئیر جمهور شي كیداى. كړي ونه

 

 وحشیانه ایران د یې كې الریونونو مختلفو په چې دى، متوجه ته كوونكو الریون هغو اعتراض دغه سی  ر جمهور د
 .دي غندلې كړنې

 

 كیږي، رابلل نه ته محكمې كسان دغه. دي وژلي تور په قاچاق د توكو یي نشه د افغانان ګناه بې لسګونو په ایران
 اعدام د باندې دوى پر او كوي بسنه رپوټونو ناسمو او دروغجنو په پولیسو د یوازې كې غیاب په تورن د محاكم
 .كوي جاري حكمونه

 

 قاچاقي په ته ایران لپاره مزدورۍ د چې كړي قتل ځوانان هغه لسګونه په پولیسو سرحدي ایراني سربېره دې پر
 یې كورنۍ چې وایستل بهانه دې په څخه ایران له نجونې او ماشومان افغان ایرانیانو مخكې ورځې څو. ورځي الرو
 هم نجونې داسې كې ځوانانو او ماشومانو شویو ایستل دې په. دي شوي قاچاق ته هیواد هغه او نشته كې ایران په
 كورنۍ له ته نجونو هیڅكله افغانان چې كې حال داسې په وو، كلونو شپاړسو تر څخه دولسو له عمرونه چې وې
 د عدالتۍ بې پوره په بیا جرګې ولسي. ده خبره لرې ډېره ال خو ایران وركوي، نه اجازه ورتګ د ته كلي بل پرته
 نه كورنۍ هلته ماشومانو شوو شړل څخه ایران له چې كړه تایید یې دا او واغوسته پرتوګ ته عمل ناوړه دغه ایران

 .درلودې
 

 چې وه، مخې له تړون هغه د یې كتنه دا او وكتل سره طالبانو له اوونۍ تېره همدا استخباراتو ایران د سربېره پردې
 مرستې پوځي او مالي ته طالبانو به پرضد افغانستان د چې و، شوى ژمن كې كتنه په سره زرداري له نژاد احمدي
 لویدیزې له هیواد د اوس ایران چې وویل عبدالرازق جنرال قوماندان امنیه كندهار د پنجشنبه تېره همدا. وركوي
 د كې عملیاتو میاشتو دوو تېرو پخپلو دوى چې وویل همداراز ده. لېږدوي پیسې او وسلې ته طالبانو نېغه په پولې
 ورسره هدف پورې كیلومترو درې تر چې دي ټوپكونه ډزي شل یې وسله نوې او نیولي ټوپكونه 0۰۰ ساخت ایران

 .دي ساخت ایران د یې فیصده ۲0 كاروي یې طالبان چې بمونه ضد وسایطو د. شي تالى منځه له
 

 مخه پراختیا او پرمختګ د افغانستان د او كوي سبوتاژ پروژې اقتصادي او سوداګریزي افغان ایران دې پر سربېره
 د ګاز تركمنستان د چې غواړي او كړى وړاندیز پروژو خپلو د پرځاى پروژې ټاپي د كراتو كراتو په ایران. نیسي
 .شي صادر ته بازار نړیوال الرې له ایران

 

 لمن ورسره ته تربګنیو مذهبي او قومي كې هیواد په چې دي بېلګې نورې دښمنۍ د یې تېري فرهنګي او مذهبي
 .  وهي

 

 واكمنو د ارګ د چې كړې بنده كڅوړو هغو پیسو د خوله دولت افغان د وړاندې په تېریو ښكاره دې د ایران د
 .كیږي تزیین پرې دسترخان

 

 دې د سری   جمهور كوي، یې سپكاوى او كوي مخامخ سره ګواښ له ژوند ولس افغان د ایران چې كې حال داسې په
 او سمبولیك هغه الریونوالو د سپارښتنه په هغوى د بلكې وكړي، مقاماتو ایراني له پوښتنه ولس خپل د چې پرځاى

 له الریونوالو د كې ګوټ هر په نړۍ د چې بولي سپكاوى مشرانو د ایران د معیارونه او حركات نړیوال شوي منل
 او باد زنده د ولسونو نورو د وړاندې په ځان د چارواكي ایراني چې دى، دومره یوازې توپیر. كیږي ترسره خوا
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 ځینې زموږ او وركوي واك قتلولو د ولسونو نورو د ته ځانونو خپلو خو زغملى، شي نه شعارونه تش باد مرده
 .دي ورتېر هم مسخرو او ملنډو له وینو پر دوى د او وینو له ولس خپل د حتى واكمن

 
 پای

 

 د خدمتګار ملی ورځپاڼې څخه په مننه

  


