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 یارانه هټد ایران پ
 
 

مخامخ  ځچارواکو تر من ېوسله والو طالبانو او د امریکای ېپه عربي متحده اماراتو ک ېچ ېوروسته له هغ ۍاون یوه
له وسله  ېچ هړک یدیپه زغرده تا یېبیا  لځاو یو  ید ایران د ملي امنیت سالکار کابل ته راغ ؛ېترسره شو ېخبر

 ړېتایید ک ېکړیا ېبانو سره خپلهم ایراني چارواکو له وسله والو طال ېاندړو ېلري. له د ېیکړوالو طالبانو سره ا
پرده پورته  کوړی. د افغانستان او امریکا حکومتي چارواکو هم په بار بار له وسله والو طالبانو سره د ایران له اېو
 ده.  ړېک

 ېچ ړېفضل الرحمن خادم ادعا ک سیرئ ېسره د مبارز زمېله ترور ېک ۍقوماندان هید هرات په امن ځور رهېت همدا
"په  ېوای ړیالس لري. نومو ېپه خرابوالي ک تیهلته د امن ارد،ګ ګړیانځاسالمي انقالب د ساتونکو  د رانید ا

 رانید ا ېد سپاه پاسداران او په هرات ک رانیا د ېښېپ ایات ېد قتلونو، ترورونو او چاودنو په سلو ک ېهرات ک
 یېخوا له ېچ ګړیهر و یمعلومات ورکوي. هغو ېلډاستخباراتي  یاو د هغو مويیسرقونسل، محمود افخمي تنظ

 خرابوي."  تیامن ېک ارښچپ وي، ترور کوي او په هرات 
سره د ایران  لوډسیاسي  رېله یو شم ېدننه په افغانستان ک ایب ونګاټدفاع وزارت یا پن کاید امر ېپه وروستیو ک خو

 ېپه افغانستان ک رانیا ېچ ليیراپورونو پر اساس ود دفاع وزارت د  کایده. د امر ړېپرده پورته ک کوړیا هړله ناو
او  وړغ رېشم وید افغانستان د پارلمان  ېشوي چ لیو ېک ټرپوپه  ونګاټ. د پنلويیتمو دانیکاند اسيیس رېشم وی

چارواکو ته رشوت ورکوي  زوییسیمه نيځیلپاره  وګټد خپلو  رانیا ېچ يړورک ونهټرپو ېچارواکو هم داس تيیامن
 . یشو ستلېاخ یدد چا نوم نه ېک ټخو په رپو

د  ېد افغان حکومت بیالبیلو امنیتي چارواکو هم په افغانستان ک ګنڅچارواکو تر  ېکایید امر ېبیا دا ده چ جالبه
دي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا  يړخبرونه ورک ړایران د السوهنو او له وسله والو طالبانو د مالت

 اسناد او شواهد نه لري.  څهی هړد ایران د السوهنو په ا ېپه افغانستان ک ېچویلي  ېراپورونه نادیده نیولي او په زغرده ی ولټ

 ېایران د مداخل د ېهم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په کورنیو چارو ک ایتښر ېدا ده چ تنهښپو اوس
  ي؟ږکی ولټپ ګېاسناد او شواهد نه لري او که قصداً د ایران په السوهنو ستر هړپه ا

 ېد د ېندونګرڅایران السوهنه اظهر من الشمس ده. په خپله د ایراني چارواکو  ېافغانستان په کورنیو چارو ک د
د ایران ولسمشر حسن روحاني  ېاندړه ومود هڅالسوهنه کوي.  ېد افغانستان په چارو ک یدو ېورکوي چ واهيګ

د ایران سپاه  ېاندړو ېد اوبو د اخیستلو لپاره به ایران له انتخابه کار واخلي. له هغ خهڅله افغانستان  ېوویل چ
 ېکله چ ېنفوذ لري. په وروستیو ک ېوالیتونو ک رېد افغانستان په یو شم یدو ېپاسدارانو یو تن قوماندان ویلي و چ

 دهعلي حاجي زا ریقوماندان ام ېفضا د فرق يید سپاه انقالب د هوا رانینو د ا ولګپر ایران نوي بندیزونه ول کایامر
 . وړک هښپه ن ډېا کایبه د امر ېک وادونوېوویل په افغانستان او عربي ه

د افغانستان  ېدا چکوي، خو  هګاډالسوهنه په  کارهښد ایران  ېد افغانستان په کورنیو چارو ک ېدي چ هڅهغه  ولټ دا
د ایران په  يړنادیده نیسي نو یا خو قصداً غوا ېندونګرڅاو  ونهښواګد بهرنیو چارو وزارت د ایراني چارواکو دا 

 نه لري.  یخبردار االتوخاوره واچوي او یا بیخي د افغانستان له ح ۍمردار
  ؟ید هڅهدف  کوړیداره طالبانو سره د ایران د ا ېایټوسله والو او نیک له
زیات دي خو عمده  یرډاهداف  یکوړسره د ایران د ا یوګلډله وسله والو طالبانو او پردي پالو سیاسي  ېافغانستان ک په

 دوه دي.  ېاهداف ی یاو لو

 

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


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

د افغانستان د اوبو پر سر له افغان حکومت  ېچ يږکول: ایران کلونه کی ړد افغانستان حکومت ضعیف او ا ؛ړیلوم
جدي  ېنو د افغانستان د اوبو مساله ی ید یسره مخ شو ۍایران له وچکال ېچ ېسره جنجال لري او په وروستیو ک

د دغو اوبو د مهار لپاره به له  ېوویل چ هړپه خپله ایراني ولسمشر د افغانستان د اوبو په ا ېچ ېتر د ینیولي ده. حت
ومني. د  ېتنښد ایران غو وڅ يړک ېی ړافغان حکومت تضعیف او ا ېلپاره چ ېابه کار واخلي. اوس د دهر انتخ

 دي.  يړروزل هم پیل ک یوګلډد سیاسي  ېطالبان کارول خو اوس ی ځېتر اوسه یوا ېد ترالسه کولو لپاره ی ېموخ ېهمد

 ېلري خو له کله چ ېیکړا ېلګنیتر ېاندړ: امریکا او ایران له وونهګحضور نن کاید امر ېپه افغانستان ک م؛یدو
 ېلګترین ېالپس ېیکړهیوادونو ا وړنو د دغو دوا لړک تهځاختالفات رامن رامګپرو وميټد ایران سره په ا رمپټ ډونالډ

ته په افغانستان دل ي؛ړفشار راو کایپه امر ېلپاره چ ېنو د د ینه شي وهل ېغرډ. ایران په مخامخ له امریکا سره ېشو
 کوي.  ړمالت لوډپه خاطر د طالبانو او د امریکا ضد سیاسي  ولوګحضور د نن کاید امر ېک
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