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  ١ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ٠٣/ ٠٦داکترلطيف ياد                                                                               

  

  )ھدفونه( په افغانستان کې دايران ناولې موخې 
   

ايران دافغانستان . دايران حکومت په افغانستان کې خپلې ځانګړې ناولې موخې او ھدفونه لري 

دشھيد محمد داودخان دنظام . ر پخوا وخته دخپل ھيواد پورې يوه تړلې سيمه بولي دھرات سيمه له ډي 

تر ړنګيدو وروسته او په تيره بيا پر افغانستان باندې دشوروي اتحاد تر يرغل وروسته ايران په  

دوی دھزاره جاتو سيمې ته .افغانستان کې خپلې اته ګوني ډلې جوړې کړې او دھغوی م5تړ يې وکړ 

 وسلې وليږلې څو دوخت دروسي پلوه رژيمونو په وړاندې دمبارزې په نامه دوی په وسلو ھرډول 

ايران دخپلو دغو ډلوپه ذريعه په افغانستان کې خپل نفوذ او اغيزه ھم رامينځ . سمبال اوپياوړي کړي  

 ھم  کلونو په کورنۍ جګړه کې نور تيل١٩٩٠دايران حکومت اوپه کابل کې دايران سفارت د. ته کړه 

وشيندل څو دغه جګړه بله وساتي، خو دحيرانتيا وړ خبره داده چې ايران ونه شو کوCی په افغانستان  

 رياض - اس5 م آباد -وروسته ايرا ن مرسته وکړه چې دکابل .کې دطالبانو ګواښ درک او وپيژني  

ايران . کړي دپاليسۍ بر خ5ف دشمالي ټلوالې مقاومت رامينځ ته کړي او له ھغوسره مرسته و 

مسعود او ددوی د شمالي ټلوالې سره ھرډول پوځي اوماد ي بشپړه مرسته -دطالبانوپه وړاندې درباني 

 .   وکړه 

اوس ھم ايران په افغا نستان کې په ښکاره اوپټه توګه دخليلي ، محقق او شيخ آصف محسني 

. جاري ساتلي دي او حرکت دګوندونو سره ھرډول مادی او معنوي مرستې روانې او  دوحدت 

غواړي چې افغانستا ن د پارس دخليج ، منځنۍ آسيا ، ھند او چين ترمينځ يو سوداګريز  ھمداراز ايران 

ھمدا اوس ايران دخپل .وي چې ددوی سوداګريز توکي په پراخه پيمانه پکې خرڅ شي  مارکيټ او اډه 

ې، خپرونې او تلويزيونونه لري چې په دغوړيدو لپاره په افغانستان کې پوھنتونونه ، راډيو ګان فرھنګ 

 .      توګه ايراني فرھنګ ته خدمت کوي عملي 

برسيره پردې ايران په افغانستان کې مذھبي، قومي او ژبني تعصباتو ته ھم لمنه وھي اودپښتو 

دکمزوري کولولپاره په پراخه پيمانه ھلې ځلې کوي او دا يو داسې حقيقت دی چې څوک ترې  ژبې 

ھمدااوس ايران په عملي توګه دطالبانو سره پوځي او نغدي مرسته کوي ، څو .ه شي پټولین سترګې 

  ترھګرو په وړاندې چې دوی ترې ويره لري وجنګيږي دداعشي 

 پای

   .  

  دفيسبوک نه ياد د لطيف  

 


