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ایران د افغانانو که د طالبانو دویم کور دی؟
په داسې حال کې چې په  2012کال په جنوري میاشت کې والسټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی و چې ایران
په زاهدان ښار کې طالبانو ته دفتر پرانیستی دی خو ایران دا خبر رد کړ؛ اوس په تازه کې وسله والو طالبانو ویلي
چې ایران د افغان ملت دویم کور دی .ذبیح هللا مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي؛ له یوې ایراني رسنۍ سره په
خبرو کې تایید کړې چې ایران د افغان ولس لپاره دویم کور دی .په  2012کال کې د والسټریټ ژورنال ورځپاڼې د
راپور رد کولو څخه وروسته بیا په  2015کال کې یو ځل بیا همدغې ورځپاڼې د بهرنیو چارواکو له قوله وویل چې
طالبان د ایران په مشهد کې دفتر لري .هغه مهال سرچینو والسټریټ ژورنال ته ویلي و چې په مشهد کې د طالبانو
دفتر له  2014کال څخه فعال شوی او په ډیر کم وخت کې یې په طالبانو کې پراخ نفوذ پیدا کړ.
اوس پوښتنه دا ده چې ايران د افغان ملت دويم کور دی که د طالبانو پټ دفتر؟
د طالبانو د ویاند وروستیو څرګندونو ته په کتو دلته باید یاده شي چې د طالبانو په باور هغه څوک په ولسونو کې
شمېرل کیږي چې د طالبانو سره ایډیالوژیک ورته والی لري .طالبان هغه چا ته چې په افغانستان کې د طالبانو نظام
مني ،د دوی اطاعت کوي او له حکومت او حکومتي چارواکو سره دښمني ولري؛ افغان ولس وایې .طالبان هغه
څوک چې په حکومتي دستګاه کې کار کوي که نظامي وي او که ملکي نو وژل یې ورته د دین له اړخه روا
معلومیږي .په همدې اساس طالبان یواځې هغوی ته افغان ولسونه وایې چې د طالبانو سره ورته عقیده او طالباني
مفکوره لري .دلته چې ذبیح هللا مجاهد له ایراني رسنیو سره ویلي چې ایران د افغان ملت دویم کور دی؛ له افغان
ملت څخه یې هدف یوازې او یوازې هغوی دي چې د طالبانو سره ورته عقیده لري یا مفکوره یې طالبان دي .په
همدې دلیل ویلی شو چې ایران د افغان ملت نه بلکې د طالبانو دویم کور دی.
د طالبانو اصلي دفتر چيرته دی؟
که څه هم وسله وال طالبان یواځې په قطر کې د خپل دفتر تایید کوي؛ خو کله چې د افغانستان د سولې خبرې تودیږي
نو طالبان د قطر تر څنګ مسکو ،ترکیه ،پاکستان او ایران ته هم سفرونه کوي او له هغه ځایه له مشورو اخیستلو
وروسته د سولې پروسه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه کوي .د افغان سولې په تړاو په وروستیو بحثونو کې د طالبانو
استازي مسکو ،قطر ،اسالم آباد او تهران ته تللي دي او له دغو ځایونو د بېرته راګرځېدو په صورت کې یې د سولې
په تړاو نوې خبرې کړي دي .اوس دلته په افغانستان کې خلکو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د طالبانو اصلي مرکز
چیرته دی او له کومه ځایه رهبري کیږي؟
د طالبانو اصلي مرکز د پاکستان په کویټه کې شتون لري چې رهبري یې د کویټې شورا په غاړه ده او په راس کې
یې مال هیبت هللا شتون لري .دغه شورا چې د پاکستان د استخباراتو تر مستقیم اغېز الندې ده؛ طالبانو ته د جنګ او
سولې مشوره ورکوي او د دوی په خوښه نورو هیوادونو ته سفرونه کوي .خو که په وروستیو کې د سیمي هیوادونو
ته د غې ډ لې سفرونو ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې د کویټې شورا او قطر دفتر تر څنګ دغه ډله په مسکو او
تهران کې هم دفترونه لري چې له هماغه ځایه ورته د سولې خبرو کې د ګډون او نه ګډون مشورې ورکول کیږي.
نه یواځې د سولې مذاکرات رهبري کوي بلکې مستقیما ً د جنګ قومانده هم ورکول کیږي.
د کوټې شورا یې د افغانستان په ختیځو ،جنوبي او جنوب لویدیځو والیتونو کې د جنګ رهبري کوي ،د ایران د مشهد
شورا یې د افغانستان په لویدیځو والیتونو کې جنګ رهبري کوي او د مسکو دفتر یې د افغانستان په شمالي والیتونو
کې د جنګ رهبري په غاړه لري .د طالبانو د قطر دفتر یواځې نمونه او سمبولیک دی چې د ډیپلوماټیک دفتر په
توګه کار کوي اما د مسکو او مشهد دفترونو او د کویټې شورا له مشورې پرته د هیڅ پرېکړې صالحیت نه لري.
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

د ايران او طالبانو اړيکې څه وخت جوړې شوې؟
که څه هم لویدیځې رسنۍ آن له  2012کال راهیسې د طالبانو او د ایران د اړیکو خبرونه ورکوي خو په حقیقت کې
د ایران او طالبانو یارانه هغه وخت ګرمه شوه کله چې پر پاکستان د طالبانو د مالتړ له امله نړیوال بندیزونه ولګېدل.
هغه مهال طالبانو هڅه وکړه چې د پاکستان تر څنګ بل کلک مالتړی هم ځان ته پیدا کړي .د طالبانو د همدې هڅو
په لړ کې د دغې ډلې پخوانی مشر مال منصور ایران تللی و .کله چې پاکستان ایران ته د مال منصور له سفره خبریږي
نو امریکا ته خبر ورکوي او د بیرته راتګ پر مهال په الره کې د بې پیلوټه الوتکې ښکار کیږي .په دې سره پاکستان
له یوې خوا طالبانو ته پیغام ورکوي چې د دوی له منګولو د وتلو کوښښ ونه کړي او له بلې خوا د نړۍ له فشاره
ځان اوباسي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خالف دي او په همدې لړ کې یې مال منصور هم په نښه کړ.
بیا په وروستیو کې کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شو او پر پاکستان فشارونه نور هم زیات شول نو په دې
وخت کې د طالبانو او ایران یارانه پخیږي او ایران نه یواځې طالبانو ته نظامي مرستې ورکوي بلکې د ایران په
بیالبیلو ښارونو کې ورته کورونه او استوګنځایونه هم ورکوي .په وروستیو کې چې د ایران سیال سعودي عربستان
د سولې په خبرو کې داخل شو نو ایران خپلې اړیکې له طالبانو سره نورې هم نیږدې کړي دي.
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

