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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ٠٢-٠٢-٢٠١١  ني
                                  

 په ريښتيا د ايران دولت د افغان ملت دوست دی؟
 

اغلي زاخېلوال په مشرۍ د د لوې م ل د هېواد د مالي چارو وزير  ياشتې له دې روستيو کې افغان پالوی بيا، خو دا 
ی وو ه . اتمې تر لسمې پورې ايران ته سفر ک دا پالوی هم د تېر پالوي پشان چې د فهيم په مشرۍ چې نه يي په ج

خه د غوړو او تودو  ان د هېواد يوازينی مارشال بولي، ايران  ی او  ر نيولی او نه يي کوم هېواد فتح ک کې کوم سن
  .ژمنو سره افغانستان ته راستون شو

د ايران د اسالمی جمهوريت او د افغانستان د اسالمی جمهوريت ترمن د دوست « لوال د خپل سفر په اړه وايي  زاخې
مهالې سوتفاهمونه دې ورته تاوان ورسوي يتوب اړيکې تر دې ډېرې ژورې دي چې لن اون ه  افغانستان د . او 

ې قدر کوو او هيله لرو ايران په دوست ډاډمن دی، موږ د ايران لخوا د افغانستان په بي ا رغونه کې د اخيستل شوې ون
  » چې زموږ ترمن اړيکې به د متقابل درناوي پر بنس نورې هم پياوړې شي 

ۍ مې په ياد راغله  اغلي زاخېلوال غوړې خبرې واورېدې، د پښتو دا لن  :ما چې د ايران په اړه  د 
  

ي وک مين کي   په ليال هر 
  پرې مينهبخت د هغو دې چې ليال شې

  
وي، خو که مغرور او  يتوب السونه غ اون ه  يانو ته د دوست او  اون ولو  دې کې شک نشته چې افغانستان 
ه د افغانستان په کورنيو  تر ل ای ل و اړيکو پر يان لکه ايران او پنجاب د افغانانو په اړه د دوست او  اون کبرجن 

خه ال   .س واخليچارو کې د السوهنې او وسلوال تيري 
انکرونو د درولو پر سر فهيم او د هغه پالوي سره د ايران دولت  رو د تيلو  ل هم په ايران کې د افغاني سودا تېر
الوي سره د بل سوغات پر  ه نيت په  انکرونه نه دروي او فهيم ته يي د  ې وه چې له دې روسته به د تيلو  ژمنه ک

وپک   ې د دوام په هيله ( ای يو  ی و، خو هېواد ته په ستنېدو سره د پالوي ال دمه نه وه ختلې چې )د ج  هم ورک
يد، نه د ايران د دولت غوړې خبرې وي او نه د فهيم د دوست الپې انکرونو پل ونه ل   !د 

ي خو که دوامداره وي ، چې  افغانان به د ايران ددغه نرمښت چې زاخېلوال يي په غوړه ژبه قصه کوي هرکلی وک
مهالې دا چې زاخېلوال وايي د دواړو هېوادو ترمن د ! نه دی يتوب اړيکې تر دې ډېرې ژورې دي چې لن اون

وته   سوتفاهمونه دې ورته تاوان ورسوي، ايران سره د افغانستان د اړيکو د تاريخ په اړه د زاخېلوال ناخبرې په 
ه  .کوي ۍ نې کو وويل چې د دغه واليت د بخش اباد پر بند فراه واليت کې چاروا«  د روان کال  د فبروري په لوم

کو په  و د دې بند مخه ونيسي، چې د فراه خلکو ته د برېښنا په توليد او د کرنيزو م په حملو کې ايران الس لري 
  .اوبونه کې لوی کومک کوي

ويشتمه وشوه وسله والو کسانو د فراه واليت په خاک سفي د ولسوال کې د په وروست حمله کې، چې د نومبر په شپ
  .يو انجنير يې وواژه او بل يې د يولک امريکايی ډالرو په بدل کې پرېښود. دغه بند د پروژې دوه انجنيران وتښتول

د فراه مرستيال والي محمد يونس رسولي په باالبلوک ولسوال کې د بخش اباد بند د مخنيوي لپاره پر نوموړي بند 
ېزه بولي او وايي يبريدونه سياسي ان   . چې دا کار ايرانيان د دې لپاره کوي چې افغانستان په پښو ونه درې

ی وو چې نه غواړي په  تر دې وړاندې هم د فراه، هرات او نيمروز واليتونو چارواکو پر ايران تور پوري ک
ي   .افغانستان کې پرهغو سيندونو بندونه جوړ شي چې اوبه يې ايران ته بهې

اغل دوی پر بند کارکوونکي . بهرني عوامل په دې بريدونو کې الس لري : ي رسولي وويل د فراه د والي مرستيال 
ي او په نتيجه کې يې د بخش اباد د برېښنا کوټ د  ډاروي چې هي بهرن کمپن حاضره نه شي پرهغې کار وک

  .جوړولو مخه ونيول شي
  

ی  کال، کله چې هندي انجنيرانو په باالبلوک ولسوال کې د دې ٢٠٠٨په  کل ک ه، دوی ا ن سروې وک پروژې لوم
ي وبه ک که به خ اره م لوېښت زره هيک ي او اته لکه  ه ک خو پر دې پروژې د . و چې درو کلونو کې به يې بشپ

  .امنيتي اندېښنو له کبله کار درېدلی دی
  .ې د دې پروژې مخه ونيسيافغان مقامات وايي چې ايرانيان افغان طالبانو او نورو جنايتکارو ډلو ته پيسې ورکوي چ

  ».  کال په مارچ کې ياغيانو د دې پروژې دولس ساتونکي پوليس ووژل٢٠٠٩يونس رسولي وايي چې د 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليغان جرمن آنالين اف ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ  په 

ودل چې ايراني چارواکي افغاني زده  ې په يوه خبري سرويس کې و ۍ نې ولنې تلويزيون د فبرورۍ د لوم د بيات 
دي، پ ران کار ته نه پري ې او کار لې هم تر اوسه کوونکي زده ک ه دې اړه په ايران کې د افغانستان د سفير هلې 

  .کومه پايله نلري
رو د تيلو  ود او د افغاني سودا انه و د ډيری افغانانو په اند، کوم نرمښت چې ايراني چارواکو په روستيو کې له 

ار ين ل، هغه د ايران په وړاندې د افغانانو د مقاومت او   نتيجه وه، نه د افغان دولت انکرونه يي راخوشې ک
پانده پاليسې  ه ! پ و کې او همدارن افغانانو په کابل، هرات او د هېواد په نورو سيمو کې په الريونونو او غون

ه چې که ايران د تېر پشان بيا هم د افغانستان پر وړاندې له شرارت  وته ک افغاني رسنيو په پراخه کچه ايران ته په 
ي چې ايران ته به هم پکې خير نه خه الس نه اخلي،  افغانان به هم الس تر زنې کښينني او داسې الر به غوره ک

  !  وي
  

رۍ يوه الره بندوالی شي افغاني  رو ايران وپوهاوه، که ايران پر افغانستان د سودا بلخوا افغاني هېوادپاله سودا
ر ډېرې نورې الرې هم لري چې خپل ولس به په سخته کې يواز ديسودا   . ې پرين

يو سره دوستي وي، نه د افغان ملت سره  اکليو ک ! د ايران دولت که دوستي پالي، دا به د افغانستان په دولت کې د 
  ! زما په خيال زاخيلوال سيب هم لکه د فهيم پشان همدا دوستي يادوي

ي د مال ي خه چې د افغان مرکزي دولت په وړاندې جن ه له هغو ډلو  ترل   !ت الس واخليايران دې ل
ې  غرو له مرستې او نن لوالې د نورو لن ه کې د قانوني او د نظارشورا او شمال ايران دې د افغانستان په ولسې جر

  !خه په شا شي
ای افغان دولت سره وساتي يو او ډلو پر  اکليو ک   !ايران دې خپلې اړيکې د 

 ! ه د قم په خم کې اخښل شوی شيعه مذهب نه راصادرويايران دې افغانستان ته د ايراني کلتور او ژبې اوهمدارن
  

                                                                              پای
  

ونه    :اخ
ې   ــ تاند او افغان جرمن انالين بريښناپا

  
   
   
  

 
  


