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 ،د ایران السوهنې له حده زیاتې شوې

 

 یمخنیوی یې په کار د
 
 

په داسې حال کې چې د افغانستان په کورنیو چارو، فرهنګي او مذهبي مسایلو او په حکومتي دستګاه کې د ایران د 
السوهنو په اړه پراخ شکایتونه موجود دي؛ اوس په تازه کې ایران د افغانستان په زراعت او مالدارۍ کې هم السوهنې 

په کې یو ایرانی چارواکی چې  ېو ډیره ښکته پورته کیږي چته مډې رابډوهلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډی
غالباً د ایران د زعفرانو صادرونکو اتحادیې مشر وي؛ په ډیرې بې شرمۍ او سپین سترګۍ وایې چې افغانستان ته 

  .زعفران مونږ )ایران( ورکړي دي
ستان( پخوا د افیون یا کوکنارو د هیواد دغه ایرانی چارواکی افغانستان ته د پیغور په ډول وایې چې دغه هیواد )افغان

نوموړی  په دغه ویډیویې کلیپ کې .په نوم یادېده خو نن ورځ د ایران له برکته د زعفرانو د هیواد په نوم یادیږي
ایرانی چارواکی په نورۍ نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو لومړی مقام او تیز پرمختګ ایران ته د خطر د زنګ په 

ادعا کوي چې نوموړي د ایران پخواني حکومت او اوسني حکومت ته هم په همدې موضوع خپله ډول یادوي او 
اندېښنه وړاندې کړې ده. دغه ایرانی چارواکی اندېښنه څرګندوي چې که زعفران په نړۍ کې د افغانستان په نوم ثبت 

د  وي نو باید افغانستان تهکوډ واخلي نو له هغې وروسته که ایران بیا نورۍ نړۍ ته زعفران صادر GI شي او
  .س حق ورکړينالیس

یو نړیوال معیار دی چې په یوه خاصه جغرافیه او موقعیت کې یو  GEOGRAPHICAL INDICATION یا GI نوټ:
واخلي نو په  GI خاص محصول ته ورکول کیږي. هر کله چې یو محصول په نړیوال بازار کې د یو هیواد په نوم

بیا د نوموړي هیواد په نوم یادیږي او که بیا بل هر هیواد دغه محصول تولید او نړیوال  ټوله نړۍ کې هماغه محصول
کوډ اخیستلی؛ د الیسنس په نوم مالیه  GI بازار ته عرضه کوي نو باید هغه لومړني هیواد ته چې محصول یې په نوم

  .ورکړي
، رنګ او تد افغانستان زعفران د کیفی یوې امریکایې څیړنیزې موسسې اعالن کړی چې دا په داسې حال کې ده چې

له مخې په ټوله نړۍ کې لومړی مقام لري. په همدې حال کې فرانسې ویلي چې په افغانستان کې د زعفرانو  دخون
زعفران چې په  .ورکړي هم د مسلکي زده کړې تر څنګ د زعفرانو د بسته بندۍ عصري دستګاوې به بزګرانو ته

کرنیز نبات دی چې کښت یې آسان دی، کمو اوبوو ته اړتیا لري او قیمت یې لوړ سرې طال هم مشهور دی؛ داسې 
 .دی چې کولی شي په افغانستان کې د کوکنارو ښه بدیل و اوسي

 

  ؟افغان زعفرانو ولې د ايران په نس کې درد پيدا کړی
 

  :هافغانستان ته د ماليې له ورکړې وېر لومړی:
 

په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی؛ په خپله ایرانی چارواکی اندېښنه  لکه څنګه چې په یاد ویډیو کلیپ کې چې
کوډ واخلي نو ایران اړ دی چې افغانستان ته مالیه ورکړي.  GI ښیې چې که د نړۍ په بازار کې د افغانستان زعفران

شوی چې ممکن همداسې په نړۍ کې د افغانستان زعفران د لومړي مقام له ګټلو وروسته اوس ایرانی دولت وارخطا 
 GEOGRAPHICAL کوډ یا GI ممکن د ښه کیفیت، رنګ او خوند له مخې چې افغان زعفران یې لري؛

INDICATION  واخلي. د همدې لپاره ایران هڅه کوي چې یا د نړۍ بازارونو ته ایرانی زعفران د افغانستان په نوم
  .اردولو سره د افغان زعفرانو نوم بد کړيوارد کړي، او یا افغانستان ته د ایراني بې کیفیته زعفران په و
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ځکه ایران له دې وړاندې هم د افغانستان زعفرانو د بدنامولو او په نړۍ کې د افغانستان د زعفران په نوم د ایران بې 
کیفیته زعفران ته د بازار پیداکولو هڅې هم ډیرې کړي دي. په کراتو یې د څو پلورل شویو افغان سوداګرو په وسیله 

نو د  لراني بې کیفیته زعفران افغانستان ته صادر کړي دي. هغه مهال چې ایراني زعفران افغانستان ته وارد کېدای
نړۍ په بازارونو کې یې دافغان زعفرانو په نوم او ارزښت منفي اغیز کړی و، خو کله چې د ولسمشر غني امر له 

  .سره په نړۍ کې د افغان زعفرانو نوم ښه شوایرانه د زعفرانو او پیازو د قاچاق د مخنیوي امر وشو؛ ور
 

  :دويم؛ د ايراني ولس ذهنيت بدلول
 

د اټومي پروګرام پر سر نوي بندیزونه  نایرا رپ ابی لوروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ یو ځ
غبرګون سره مخ شو. ولګول؛ ایرانی حکومت د اقتصادي مشکالتو تر څنګ په کور دننه د سیاسیونو او ولسونو له 

ایراني چارواکي د دې لپاره چې په کور دننه د خلکو ذهنیتونه بدل کړي؛ کله له افغانستان سره د اوبو مساله راپورته 
کوي، کله د افغان طالبانو څخه خپل مالتړ په ښکاره اعالنوي، کله وایې چې له طالبانو د رول پرته په افغانستان کې 

ي دي او په تازه کې یې د افغان زعفرانو په اړه هم مغرضانه څرګندونې وکړي. د دغو حکومت رامنځته کول ناشون
  .ټولو څرګندونو څخه هدف یې یواځې د خپل ولس ذهنیت بدلول او فکر یې بل لور ته اړول دي
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