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خوشحال آصفي

له طالبانو وروسته له سیاسي ډلو سره
د ایران پټه یارانه
یوه اونۍ وروسته له هغې چې په عربي متحده اماراتو کې وسله والو طالبانو او د امریکایې چارواکو تر منځ مخامخ
خبرې ترسره شوې؛ د ایران د ملي امنیت سالکار کابل ته راغی او یو ځل بیا یې په زغرده تایید کړه چې له وسله
والو طالبانو سره اړیکې لري .له دې وړاندې هم ایراني چارواکو له وسله والو طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړې
وې  .د افغانستان او امریکا حکومتي چارواکو هم په بار بار له وسله والو طالبانو سره د ایران له اړیکو پرده پورته
کړې ده.
همدا تېره ورځ د هرات په امنیه قوماندانۍ کې له ترورېزم سره د مبارزې رئیس فضل الرحمن خادم ادعا کړې چې
د ایران د اسالمي انقالب د ساتونکو ځانګړی ګارد ،هلته د امنیت په خرابوالي کې الس لري .نوموړی وایې "په
هرات کې د قتلونو ،ترورونو او چاودنو په سلو کې اتیا پېښې د ایران د سپاه پاسداران او په هرات کې د ایران
سرقونسل ،محمود افخمي تنظیموي او د هغوی استخباراتي ډلې معلومات ورکوي .هغوی هر وګړی چې لهخوا یې
چپ وي ،ترور کوي او په هرات ښار کې امنیت خرابوي".
خو په وروستیو کې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بیا دننه په افغانستان کې له یو شمېر سیاسي ډلو سره د ایران
له ناوړه اړیکو پرده پورته کړې ده .د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو پر اساس ویلي چې ایران په افغانستان کې
یو شمېر سیاسي کاندیدان تمویلوي .د پنټاګون په رپوټ کې ویل شوي چې د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو او
امنیتي چارواکو هم داسې رپوټونه ورکړي چې ایران د خپلو ګټو لپاره ځیني سیمهییزو چارواکو ته رشوت ورکوي
خو په رپوټ کې د چا نوم نهدی اخېستل شوی.
جالبه بیا دا ده چې د امریکایې چارواکو تر څنګ د افغان حکومت بیالبیلو امنیتي چارواکو هم په افغانستان کې د
ایران د السوهنو او له وسله والو طالبانو د مالتړ خبرونه ورکړي دي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا
ټول راپورونه نادیده نیولي او په زغرده یې ویلي چې په افغانستان کې د ایران د السوهنو په اړه هیڅ اسناد او شواهد نه لري.

اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې
په اړه اسناد او شواهد نه لري او که قصدا ً د ایران په السوهنو سترګې پټول کیږي؟
د افغانستان په کورنیو چارو کې ایران السوهنه اظهر من الشمس ده .په خپله د ایراني چارواکو څرګندونې د دې
ګواهي ورکوي چې دوی د افغانستان په چارو کې السوهنه کوي .څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني
وویل چې له افغانستان څخه د اوبو د اخیستلو لپاره به ایران له انتخابه کار واخلي .له هغې وړاندې د ایران سپاه
پاسدارانو یو تن قوماندان ویلي و چې دوی د افغانستان په یو شمېر والیتونو کې نفوذ لري .په وروستیو کې کله چې
امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول نو د ایران د سپاه انقالب د هوایي فضا د فرقې قوماندان امیر علي حاجي زاده
وویل په افغانستان او عربي هېوادونو کې به د امریکا اډې په نښه کړو.
دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران ښکاره السوهنه په ډاګه کوي ،خو دا چې د افغانستان
د بهرنیو چارو وزارت د ایراني چارواکو دا ګواښونه او څرګندونې نادیده نیسي نو یا خو قصداً غواړي د ایران په
مردارۍ خاوره واچوي او یا بیخي د افغانستان له حاالتو خبرداری نه لري.
له وسله والو او نیکټایې داره طالبانو سره د ایران د اړیکو هدف څه دی؟
په افغانستان کې له وسله والو طالبانو او پردي پالو سیاسي ډلګیو سره د ایران د اړیکو اهداف ډیر زیات دي خو عمده
او لوی اهداف یې دوه دي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

لومړی؛ د افغانستان حکومت ضعیف او اړ کول :ایران کلونه کیږي چې د افغانستان د اوبو پر سر له افغان حکومت
سره جنجال لري او په وروستیو کې چې ایران له وچکالۍ سره مخ شوی دی نو د افغانستان د اوبو مساله یې جدي
نیولي ده .حتی تر دې چې په خپله ایراني ولسمشر د افغانستان د اوبو په اړه وویل چې د دغو اوبو د مهار لپاره به له
هر انتخابه کار واخلي .اوس د دې لپاره چې افغان حکومت تضعیف او اړ یې کړي څو د ایران غوښتنې ومني .د
همدې موخې د ترالسه کولو لپاره یې تر اوسه یواځې طالبان کارول خو اوس یې د سیاسي ډلګیو روزل هم پیل کړي دي.

دویم؛ په افغانستان کې د امریکا حضور ننګونه :امریکا او ایران له وړاندې ترینګلې اړیکې لري خو له کله چې
ډونالډ ټرمپ د ایران سره په اټومي پروګرام اختالفات رامنځته کړل نو د دغو دواړو هیوادونو اړیکې الپسې ترینګلې
شوې .ایران په مخامخ له امریکا سره ډغرې نه شي وهلی نو د دې لپاره چې په امریکا فشار راوړي؛ دلته په افغانستان
کې د امریکا حضور د ننګولو په خاطر د طالبانو او د امریکا ضد سیاسي ډلو مالتړ کوي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

