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 2۰1/۳۰/۳11                   عبدالرشید سالک عمرزی
  

 د ایران او طالبانو د همکارۍ ساحې
 

د ولسشمر کرزي حکومت ته د طالبانو او ایرانیانو رابطه صرف هغه وخت د تشویش وړ ښکاره شوه چې د ایران 
استخباراتو له ت تهران ته راغلی او د ایران د أژانس فارس په یوه رپورټ کې وویل چې د طالبانو یو هیآنیم رسمي 

د افغانستان حکومت په دې اړه له ایرانه توضیحات وغوښتل خو ایران د دې . مقاماتو سره یې خبرې کړې دي
 .مالقاتونو له حقیقته انکار وکړ

ژانس دی او د دې لپاره یې نیم رسمي ساتلی دی چې هغه خبرې آژانس په اصل کې د ایران د حکومت آفارس   
 .لیت منل نه غواړيوایران حکومت یې نورو ته اورول غواړي خو د خبرې د مسو   ورباندې خپرې کړي چې د

طالبانو د خپل نظام له ړنګېدو وروسته له ایران سره هېمشه رابطه ساتلې ده او د کابل حکومت له دې رابطې څه نا  
ت نه أعتراض کولو جرالملونو یې د دې خبرې د افشا کولو او په دې رابطې باندې د ا  دی خو په درې  څه خبر هم
یو دا چې د افغانستان حکومت فکر کوي چې په پاکستان باندې یې هسې هم له طالبانو سره د اړیکو په : دی کړی

خاطر بیا بیا تورونه لګولي او روابط یې ورسره بې خونده کړي دي نو که له ایران سره هم روابط خراب کړي دا 
بله المل دا دی چې له ایران څخه وخت په وخت ارګ ته د یورو او  .کړي  به د افغانستان لپاره مشکالت زیات

دریم دلیل دا دی چې د . کڅوړې راغلې دي او د کابل مقاماتو نه دي غوښتي چې نمک حرامي وکړي  ډالرو
 . افغانستان په اوسني نظام کې هغه خواوې ډیرې زورورې دي چې له ایران سره نږدې تعلقات لري

خپور کړی دی نو کابل  وټپرد ایران له استخباراتي مقاماتو سره د طالبانو د لیدو   انسژآخو اوس چې فارس  
حکومت ته دا انتباه پیدا شوې ده چې د دغو دوو لوریو اړیکې د زغم له حده د وتلو په حال کې دي او پکار ده چې 

 . نیوکه ورباندې وکړي
ه اړیکې لري خو دا ځل ولې حاضر شو چې له خپلو له طالبانو سر  ایران که څه هم له تیرو یولس کلونو  

 استخباراتو سره د طالبانو د اړیکو خبره په نیم رسمي ډول افشا کړي؟ 
ایران غواړي نړیوالې ټولنې ته دا . بایکاټونو په علت تر سخت فشار الندې دی  ایران د نړیوالو  المل دا دی چې 

وئ نو زه هم کوالی شم په افغانستان کې درته پیغام ورسوي چې که تاسې راباندې فشارونه زیات
 . کړم  زیات  جنجالونه

باندې د فشار   ځکه ساتلې ده چې له یوې خوا په امریکا  په تېرو یولس کلونو کې ایران له طالبانو سره پټه رابطه 
خه امتیازونه تر السه وسیله په الس کې ولري، له بلې خوا د طالبانو په ذریعه د کابل له حکومت څ  اچولو لپاره یوه

 څنکه تحول؟ . کړي او دریم دا چې غواړي په افغانستان کې د طالبانو په ذریعه ژور تحول راولي
خپرو شویو راپورونو ښکاري، ایران په دې لټه کې دی چې   لکه څنګه چې له شواهدو ، اسنادو او وخت په وخت 

ني ټولنې په داخل کې شرایط داسې واړوي چې د ایران په سم وځبي او په دې ډول د افغا  په افغانستان کې پښتون
 . ګټه شي

د پښتنو د ځبلو لپاره ایران له طالبانو سره شپږ ډوله کار . لو لپاره له طالبانو څخه استفاده کويپایران د پښتنو د ځ 
 : کوي

ته ماینونه وغوړوي او یو دا چې د الرې د سر ماینونه یې ښه پریمانه ورکړي دي چې په پښتني سیمو کې هر چېر 
دا سیمې له اقتصادي انکشافه محرومې وساتي او پښتني کورنۍ دې ته مجبورې کړي چې له خپلو سیمو کډې 

په تېرو لس کلونو کې داسې ورځ ډېره لږ راغلې ده . وکړي، یا ګاونډیو سیمو ته او یا لویو ښارونو ته مهاجرې شي
ماین نه وي چاودلی او څو کسه پښتانه ماشومان او لویان یې نه وي  چې له کونړه تر هراته پورې په یوه سیمه کې

 . دغه ماینونه د ایران ساخت دي او د طالبانو په ذریعه پښتانه ورباندې قتل کېږي. شهیدان کړي
بڼه یې دا ده چې   یوه. دغه رابطه څو بڼې لري. ایران په ماینونو سربېره له طالبانو سره فرهنګي رابطه هم لري 

په افغانستان کې اوس له ډېرو . برابر کړي  یې ویډیویي کمرې ورکړې دي چې د خپلو بې رحمیو فلمونه  لبانو تهطا
. کسانو سره داسې ویډیوګانې شته چې د طالبانو په الس حاللول او ډول ډول وحشیانه چلند کول پکې ښوول کېږي

لپاره د دغو ویډیوګانو د   د ایران. خبرې کويپه دغو ویډیوګانو کې هغه کسان چې وحشت کوي، خامخا په پښتو 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_s_r_de_iran_taliban.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_s_r_de_iran_taliban.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

دغه کار په . حمه او وحشي وښییرته او د افغانستان نورو قومونو ته بې   خپرولو مقصد دا دی چې پښتانه نړیوالو
ډېر وخت ګزارشونه خپاره شوي دي چې یو څوک په . وزیرستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې هم ترسره کېږي

شوی دی او بیا ورسره کاغذ ځوړند وي چې په هغه باندې په پښتو ژبه لیکل شوي وي چې  بې رحمۍ سره وژل
په پاکستان کې طالبان خپلې ټولې لیکنې پر اردو ژبه کوي چې . څوک چې جاسوسي کوي، مونږ داسې سزا ورکوو

 . آی، ایس، آی خوشحاله کړي خو کله چې د وحشت او بربریت لیکنې وي هغه بیا پښتو شي
ښتنو مشرانو وژلو ته د طالبانو هڅول او په دې لړ کې وسلې ورکول د ایران او طالبانو د رابطې یوه بله ساحه د پ 
په تېرو لسو کلونو کې د پښتنو په اکثرو والیتونو او ولسوالیو کې قومي مشران، تعلیم یافته کسان او روشنفکران . ده

یو پښتون صرف په دې تور وژل شوی دی چې پاکې   ي چېپه تېرو لسو کلونو کې داسې هم شوي د. قتل عام شول
 . جامې به یې اغوستې

ایران له طالبانو غوښتنه لري چې د پښتنو په سیمو کې به . د طالبانو او ایران د رابطې بله ساحه د معارف ساحه ده 
په . هیڅ کار نه لريد معارف مخه نیسي او په مقابل کې به د غیرپښتنو په سیمو کې د معارف په انکشاف باندې 

نن سبا چې یوازې له ډایکنډي څخه څومره . تېرو لسو کلونو کې دې پالیسي د ایران لپاره ډېر ښه نتایج لرلي دي
د کندهار د تاریخي والیت او د جاغوري د ولسوالي . ټولو جنوبي والیتونو څخه نه ځي  کسان پوهنتونونو ته ځي له

پښتنو په سیمه کې ښوونځي وي،   په غزني والیت کې که د. ایسې وړ نه دید زده کوونکو او محصالنو شمېر د مق
د . هغه به بند یا نیم بند وي خو یوکیلومتر ورهاخوا به د هزاره وو په سیمه کې هم د نجونو لېسه وي او هم د هلکانو

طالبان چې . يغزني په رشیدانو کې به ځینې پښتنو خپل ماشومان د هزاره ګانو سیمې ته لېږل چې درس ووای
په هلمند کې په تېرو لسو کلونو کې د پښتنو هر ښوونځی یا وسوځول شو . ورباندې خبر شول، هغه یې هم منع کړل

او یا بمونه ورباندې وورېدل خو په همدې سیمو کې چې یو نیم ځای د هزاره ګانو کلي وو، هغوی اجازه لرله چې 
د زده کړو په برخه کې تبعیض او ستم دومره شدید وو . ده کړې وکړيهم په خپلو لوڼو او هم په خپلو زامنو باندې ز

چې آن ځینې طالبان یې قیام ته وهڅول او په نتیجه کې ځینې طالب قوماندان مجبور شول چې په ځینو پښتني سیمو 
 .کې معارف ته نیمګړې غوندې اجازه ورکړي

ایران غواړي چې سلما بند او نور هغه بندونه جوړ . ې دهد طالبانو او ایران د روابطو بله ساحه د بندونو په برخه ک 
څو اونۍ دمخه هم له سلما بند سره څو ټنه . نه شي چې د نه جوړېدو په صورت کې یې ګټه ایران ته رسېږي

طالبان دې ته . تر اوسه پورې د دې بند په کاروکوونکو څو ځله حمله شوې ده. چاودېدونکي مواد وموندل شول
 .ونړ او ننګرهار په ساحه کې پاکستان ته کويورته خدمت د ک

ایران غواړي چې پښتني سیمې ا وښارونه برق . د طالبانو او ایران د همکاریو یوه بله ساحه د برق په برخه کې ده 
ونه لري څو په دې ډول صنعت پکې وده ونه کړي او ښارونه یې لوی پاتې شي او په کلتوري لحاظ ورو ورو 

 .یوه هېواد بدل شي چې ایران یې هیله لري افغانستان په داسې
لواو په نهایت کې د افغانستان د ختمولو لپاره ډېرې بدمرغې ارزوګانې لري او طالب پایران او پاکستان د پښتنو د ځ 

و موخو ته د رسېدو لپاره د کاغذي دستمال غوندې استعمالېږي او تفدانۍ ته غورځول یهغه وسیله ده چې دغو بدمرغ
 .کېږي

 
 پای

  


