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 هدفونه  اړیکو نوو د ایران د سره طالبانو د
 
 
  کی  فاصله   هره   په  هرڅوک  چی  جوړشو  تنور  ګرم   پوښه  سر   بی  هغه   نه   مسئلی  له  سولی  د   افغانستان  د   مرغه   بده   له

  شی. پخولی او کولی پوری کی تنور  دی په  ډوډۍ خپله  وی واقع چی
 اړیغو  و  که  نظره  سیاسیونوله  ډیرو  د  او  دی  دولت  لرونکی  مقام  لوړ  د  ټولو  تر  معضلی  دی  د  شکه  له  بی  خو   پاکستان

  پاره  د تامین ښه د منافعو  خپلو د ممکن هم امریکا غواړی. یی نه خو ، شی ایښودلی  ټکی  پای د ورته سره اسانۍ په
  یواځی   نه  کی  مقابل  په   امریکا  د   حده  ډیره  تر  چی  شاید  هم   چین   او  روس  وګڼي.  غوره  الره  دوام   د   جګړی  د   نه  سولی  د
  هیوادونو   ټولو  په  پوری  امریکی  التیني  د  تر  آن  آسیا  منځنۍ  وچی،  لوی  د  افریقا  ختیځ،  منځنی  د  بلکی  افغانستان،  د

  وغورځوی.  را  نه  موقف  له  تازی  یکه  موجودې  د  امریکا  چی   کاندی  ایجاد  را  مقاومتونه  داسی  نه  الرو  بیلو  بیلو  د  کی
  راهیسی   زمانی  اوږدې  ډیری   له  چی   دی  څخه  هیوادونو  هغو  له  یو  کی  منځ  په  هیوادونو  ګاونډیو  د  افغانستان  د   ایران

 هر   بل  تر  کی  برخه  هره  په  ژوندانه  ټولنیز  د  نورو  او  فرهنګی  مذهبی،  کلتوری،  اقتصادی،  سیاسی،  په  افغانستان  د
 ثور  د ته مهاجرو افغان ملیونو دری نژدی د  ایران لری. برخه اچونکی تاثیر او ډیره  نه هیواد نژدی لری او ګاونډی

 طالبانو   د  کړی،  والی  وسله  او  وړیج  ډلی  جهادی  بیلی  اته  یی  هلته  ورکړ.  یځا  کی  غیږه  خپله  په  وروسته  نه  بدلون  د
  حکمتیار   ګلبدین  د  ډلوحتی  طالیبانی  ضد  نورو  او  جنبش  جمعیت،  وحدت،   د  یی  وروسته  رسیدنې  د  ته  قوت  او  ظهور  د
  ولرله   ونډه  غوښنه  کی  اتوتوافق  په   بُن  د   هم  بیا  یی  وروسته  نه  سقوط  د  طالیبانو  د  وکړه،  ملګرتیا  کلکه   هم  ډلې  اسالمی  د

 ملګرو ارګ د هغه د  او کرزی حامد د . کړه دالسه تر  ونډه پوره کی حکومت  په کرزی د یی ته طرفدارانو خپلو او
  حصول  په پیسو همدی د  هغوی یی آخره  تر او  ولیږلی را کڅوړی ډالرو د پیسو تورو د کی میاشت هره  په هم  یی ته

  سوریی   او  عراق  د  ځوانان  افغان   زره  لسونو  په   ایران  کړل.  کاڼه  او  ړانده  ندیوړا  په   مداخلی  ډول  هر   خپلی  د  سره
 یی افغانان زرګونو په  همدارنګه او  کړل یی شهیدان  جنګول، ویی ولیږل، الندی نامه تر فاطیمون لښکر د  ته جګړی

  قدم   یو بیا نن خو  لری. دوام  کارونه  ټول دا  هم  ننه تر  او  وغورځول  یی ته دریابونو او کړل  اعدام  نوم  په قاچاقبرانو د
  سولی   د  چی   غواړی   او  غوښتل  و  ور  ته   هیواد   خپل  یی  نمایندګان  چارکالهو  د  دولت   افغان  د  او    طالبان  والړل،   ته  مخ
  کاندی.  ورګډ ځان کی پروسه په

 سیمی  د   چی  ورکاندی  مقام  تقدیری  خاطر   په   دی  د  طالبانوته  غواړی   ایران   چی  دی   باور  دی  په  څیړونکي  سیاسي  ځیني
  ایران  چی لری باور داسی  بیا ځني کړ. لری  ګاڼه خطر سخت پاره د  ځان د ایران  چی حضور پوځی امریکا  د یی نه

 پیروان  مذهب شعیه د  نو  راوړی( الس په کی افغانستان په قدرت مطلق طالبان چیری که ) کی راتلونکی په غواړی
   باورونه. نور  همداسی او صلبوی نه یی به حقوق یمدن او راولی نه الندی تهدید د څیر په دوری  لومړۍ د به
 دتائید  بلکی  نه  یی  ردوم   داچی  یواځی  نه  پاره  د  جوړیدو  د  اړیکو  نوو  دی  د   هم  دلیل  یو  دا  چی  کی  حال  داسی  په  زه
  لوی   ټولو  تر  ځلو  هلو  د   ایران  د   پاره  د   کیدو  منځه  را  او   جوړیدو  د  اړیکو  دی  د  څنګ  تر   دی  د  خو  دی.   هم   می  وړ

  چی: ښکاری دا ماته المل
 افغان   کی  وخت  روان  په  کړیده.  پورته  ګټه  توګه   حسابه  بی  په  نه  اوبو  د  افغانستان  د  دی  په  را  نه  پیړیو  پیړیو  له  ایران
  روان   سره  قوت  ډیر  په   کار  عیارولو  او  کنترول  د  اوبو  د  افغانستان  د  مرسته  مستقیمه  په  دولت  د   هندوستان  د  دولت

 د  پالن  کاری  هم  پاره  جوړولو  رغولواو  د  شمیرنورو  ګڼ  د  او  شوی  وړاندی  ته  اخستنې  ټیګ  او  جوړ  بندونه  ډیر  دی
  دی. الندی الس

 پوهیږی ښه هم دی په  او کوی، نه کار  کوم پرته نه ښونې  او خوښې له پاکستان د طالبان چی پوهیږی ښه ډیر ایران
 دوه  ښکاره  په  خان  عمران  اعظم  صدر  کستانپا  د  .  دی  کړکیچن  پوره  مناسبات  منځ  تر  هندوستان  او  پاکستان  د  چی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 رسیږی.  ته  هندوستان  تاوان  لوی  وروسته  امریکا  تر  به  کی  مسئله  په  افغانستان  د  چی  وکړه  خبره  دا  مخکی  ورځی
  تاوان  جنګ  دی   د  چی  وښای  را  تاریخ  به   دا  چی  ویل  و  وزیر  چارو  خارجه  د  هندوستان  د  بیرته  چی  واوریدل  ایران

 افغانستان  د  یواځی  نه   به  مونږ  او  دی  هیواد  دوست  پیړیو  پیړیو  د  زمونږ  افغانستان  خو  ورسیږی؟  ډیر  چاته  به
 همدی  وکړو.  هم  مرستې  نظامی  سره  هیواد  دی  د  به  مونږ  شوه  اړتیا  که  بلکی  ورکړو،  دوام مرستوته  اقتصادی سره

  همدا   نه  جوړیدو  له   اړیکو  نوو  دی  د   سره  طالبانو  د  به   هدف   لوی  ټولو  تر  ایران  د  چی  شی   ویلی  سړی  کتو  په  ټکوته
  مخنیوی  کیدو عملی د پروژو هغو د دولت د هند د ننه  د کی افغانستان په  مشوره په پاکسان د وی ممکنه که چی وی

  نود   منی  و  شرط  دا  طالبانو  په  که  نیسې.  مخه  تللو  اوبود  د  ته  هیواد  ایران  د  سره  جوړیدو  په  بندونو  د  چی  کاندی  و
  مصرف  کم   په  به   ایران  نو  دی،  بلد  سره   اخستلو  د  کڅوړو  د ډالرو د  نه   پخوا  د  ال  خو ئته  تللی  لوری  له  دولت  افغان
 طالبان  او کاندی دالسه  تر اخستنه، ګټه حسابه بی نه اوبو د افغانستان د یعنی هدف لوی دا خپل چی شی وکولی سره
   ی؟لر نظر څه به دوستان چی پوهیږم نه واخلی. کڅوړو  په ډالرو د  څیر په کرزی د هم
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