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 de.german-maqalat@afghan ريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگي. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

           م١٩/٠٩/٢٠٠٩                                    عبدالرحمن فرقاني
 

  ړتيا دایران تر آلتوري یرغل النديگټولنيزه ځان افغانستان د
  

تينى  ي گوایوه ټولنه هغه وخت له ری ونه یي ترچي د جوښ سره مخ آي ت ټولنيز بنس ى یرغل الندي واقع پردړ
ونه , شي  كارندوي وي ټولنى دهویچي د هغه بنس ونه , ت  آي په ړتيا او خوصوصيت گ د ټولنى ځانچىهغه بنس

تي وي    . نغ
ت یوه په اسالمي ن   د هغه چى د اسالمي نړي زعامت او مشري پایله دا هم ده ړي آي د لودی د نظامي خوز

دونكو  د اسالم له ابتدا نه تر نن مهاله د اسالم د بنيان چي, ړي منحرفى عقيدى خاوندانو ته ورآ ړه په هكله ناوای
ر و الندي شوي گواآي د دوي حقوق تر چى , گندوي تورونه  ن, پ انه ده د دى منحرفى عقيدى گه لكه  چى رو

ودل شوي دي  منانو له خوا ای ي د اسالم د د خه د شيع, اساسي آر و  گانو عقيده او لدي آرغيړنو او منحرفو آر
ى هيواد دي چي د ایران آي  عراق پهگالره تړي ځل لودی دا په لوم, ړه شوي ده جو خه , ړه پلى آگاون له یرغل 

په چي یو هيوادونو گاوند لودی له دى حرآت سره د عراق , پارال گانو ته وسوروسته یي دعراق سياسي واك شيع
 د ي مصلحتونه او د لودی مادگوندا غبر, ود گون واآثریت د دى هيوادونو آي شيعه اقليتونه شتون لري سخت غبر

كتيا په دیره ى چپالن پل دا چى لودی خ ل شوالملدى  ه په حرآت آي شوي وگړندى شكل په او و آړيپيل چ  یو 
ي او حوادث ټولي د دى تد عراق سياسي , په آي راولي سست او نرمش  د عراق سياسي , پخلي آوي گالرى پي

ي په مصلحت ړى د ایران پریك پروره شخصيتونه دي آن تر دى اسي شخصيتونه ایران او اآثریت سي, تر سره آي
  . ي پري آيچى د ایرانيتوب شك هم 

ي په هندارهد نړیوال سياست ه خو گپه ظاهري تو   من آي لودیاگو چى آي داسي ليدل آي  د ایران د سر د
كاري پيځمكه باندي سياسي په خو آه , دي  يړل شي نو داسي  گان دي ه شيعپه تيرلودی ایران او چي ي و

په چي ړاندي د شيعه ډلو په و د یرغل په عراق آي د لودی, اسالمي نړي زعامت او مشري ته غوره آړي دي 
ي چ د مقاومت ړیز وسایلو سمبال هم دي هيگج انى نه ليدل آي ي ن په د سني مقاومت گان خو برعكس شيع, ن
   .يگون ړیز غبرگړاندي جپه وړاندي خن دي او د دى مقاومت و

په افغانستان , پيل شوخه وروسته په افغانستان آي د امریكا له یرغل پړاو پالن دوهم له عراقه وروسته د دى   
ونه د ایران تر آلتوري یرغل الندي واقع شول آي  په چى ړه چا برابره آمينه زایران ته دا , ټول هغه ټولنيز بنس

چي د ونو آي بدلون راولي ز بنسالندي وساتي ؟ او هغه ټولنيگواښ چر تر تهدید او داسي قوت سره د افغانستان آل
د گه شتون لري او په ځواآيز تو په افعانستان آيچى  چيري لودیآه , ړتيا ضامن دي گځانافغانانو د هویت د 

مني په ریړو آي خورا مهم رول لري كپریپه افعانستان د سياسي موسسه   ته پاللى نو ایرانپه سر آي تيا د ایران د
په افغانستان آي د مطبوعاتو خورا مهمى موسسي د ایران نن , ړى وى ؟  اجازه ورآي مداخليپراخبه یى دي دا راز 

په د افغانستان گرامونه پرپاره منظم چر د نشرولو لي او د ایراني آلله فكر سره هم نوا شخصيتونو له خوا اداره آي
 مهال آي د یرى ستري او موثري تعليمي په لنپه افغانستان آه چه په آپوهنى د , ټولنه آي وړاندي آوي پلى گجن

وو ودرول شوي په موسسه د ایران له خوا   د افغانستان ټولنيز بهږده مهال آي په اووك وغواړي اوآه نه چي آه , پ
ت ضرور زیامن آاندي   ه له آومه شوهگه له دغو شخصيتونو سرپانچي د ا دومره لویه اي نده پتنه پوآیا دا , جوړ

خه دیره موثره او خدمتچى د افغانستان له آیا دومره لویه سرمایه ,  ؟ پيدا په ډول راچاپه نا گاره وي پوره دولت 
ني وړ نده ؟ آيدل د  آه دا دوه , په نامه خيري خدمت موخه هم د افغانستان جنوبي سيمه وي چى د دي چيرته , گوی

ت آي خورا د اهميت وړ دي نن په ټولنه چي د را واخلو  ) مطبوعاتپوهنه او ( موثر فيكتورونه  په افغانستان جوړ
په آار پالن الندي پاره تر منظم پرولو لچي د ایران د آلتور د خ دي  آيپه السانو گمارل شویو اجنایران د آي د 

ه توچي ایران آن تر دى , اخته دي  پ شوي مطبوعات چاه پار د ټولنيز هویت د بدلون لعانستانفگه د اپه بربن
ي آه  ,ي  لي راافغانستان ته د افغانستان پالن شوي یرغل مخه ونه نيول شي نو  غه د يچيرى د داسي اټكل آي
ړى امكانات له وړاندي آه پوهنى اوزدپه جنوبي سيمه آي د چى چيرته , نمنه شي  اپوره زیړتيا به گټولنيز ه ځان

خه ليري نوي آه,  ښ سره مخ دي گوا آمزوري دي او تعليمي بهير له تهدید او چي   ووایوآيدي شي له حقيقت 
  .    د یوى سكى دوه مخه دي پاره د اسالمي نړي او افغانستان د تولنو د بربادى لایران اولودی

ني ټولنه یي تر چي افغا هم د یادونه وړ دي گري هند آلتوري تهدیدژیك ملاتير است دپه دى د ایران سربيره   
ي پلوه په ایران چى د افغانستان هغه هندي درامى , ندى ده یرغل ال ودل آي په رو  اغيزه یي چنلونو آي ننداري ته ای
ه آوي  گه انه تو   . په افغاني ټولنه آي ليدلي شواود موږد اصيل آلتورد زیانمن آيدو ه

  پای
       


