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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ١٥-٠١-٢٠١١  ني
                

  ايران د افغانستان په اړه د ګورګين خوبونه ويني
 

ی چې د  يو کې صفويانو د ١٨د افغانستان په اړه د ايران اوسنی سياست هغه وضعې ته ورته پاتي ۍ په لوم  مې پي
ي ګورګين تېريو، ظلمونو او وحشتونو افغانان .  کندهار کې چالوهګورګين په م افغانانو سره په تېره بيا په د خون

ول شي او افغانان د ګورګين او صفويانو له  دې ته اړويستل چې له هر توپير پرته پخپل ملي مشر ميرويس خان را
ي خه د تل لپاره خپلواک ک ون کې چې د ګورګين په وړاندې و. شر  شو، افغانانو د د تاريخ په وينا په هغه ملي پا

ل ل او له مخې يي جارو ک ون له تيغه تېرک ول پلويان او سرتيري د ګورګين په ګ کله ناکله تاريخ پخپله زړه . هغه 
ي ه بيا تکراري ه غر، بدماشان او د ګورګين سلفيان غواړي د افغانانو په  د ايران په پالز ناست. ب د قم مذهبي لن

ل بيا د ګورګين د وخ انه وړاندې يو ت بربريت او وحشت وچلوي او د افغانانو د وسمهال پوهه، زيرکی او مي
وي او هغه وازمايي   .ونن

ه درلوده، ايران به تل افغانان له خوږې  د تاريخ په شهادت کله چې به مغلو او روسته برتانوي هند افغانانو سره شخ
و د شا لخوا وهل او په . اکونو په مالت او مرسته درېدلګوتې نيول او د افغانانو په وړاندې به د نورو هېوادونو او 

ی  و نيول، د افغانانو په وړاندې د ايران د زاړه او مکار سياست من منانو ته افغانان له پ ې سره نورو دو چلو
  .جوړوي 

ي ، په پخ ي پنجاب سره الس وګريوان دي نو وخت مناسب ګ ي افغانان د بل شرير ګاون وانيو نن چې ايران پوهي
  .کونجاړو شخوند وهي او بيا د ګورګين خوبونه ويني

يتوب  ه ګاون غلنده کتنه وشي، ايران نه يوازې د  که په تېرو ديرشو کلونو کې د افغانستان په اړه د ايران سياست ته 
ي، ي، بلکې تل يي د پنجاب پشان د افغانستان په کورنيو چارو کې السوهنه ک و الندې ک  افغانستان ول ارونه تر پ

ه يي تېل پاشلي دي ه غر روزلي او پاللي او د افغانستان په شخ   .ته يي مذهبي لن
ر روزي ددې لپاره چې سبا ته افغانستان هم د ايران پشان د  ه او تره ايران موږ ته مذهبي توندالرې، سخت دري

افغانان د ايرانيانو پشان .  الندې راشيافغانستان هم د قم د شاګردانو تر ادارې. مذهبي ليونيانو تر واک الندې وي
يوالو ته د خپل  تو ووهي او ن انونه په تورو او ل و اون  ي، هره ورځ او که نه کال کې  مذهبي اندونه خپل ک

ه و ن غواړي د . مذهبي جنون ننداره په نوې ب ولو د نيت تر  ايران د پولې ختي ته د شيعه امپراتورۍ  د غ
و او خپلې ژبې او کل ې تمدنې حوزي تر چتر الندې په افغانستان کې د خپلو تالي  تور د پراختيا بوالله، د ګ

وي و په م وغ   . السپو
و په م د ه چې افغانستان کې د ملي پياوړي واکمن شتون پنجاب ته د زغم وړ نه دی ، ايران هم د خپلو السپو ن  

دي  .  داسې واکمني ستنې درېدو ته نه پري
افغانستان په ولسي جرګه کې يو شمېر استازي د دې لپاره   ويکي ليکس د نويو اسنادو له مخې ايران دد« 

ودفاع ي اخيستي ، چې د دوی له ګ   وک
ي دي ويکي ليکس په دغه ل کې د سيد حسين عالمي بلخي، محمد اکبري اواحمد علي جبرئيلي   .نومونه ياد ک

ايمز هم  ې او يو  ، چې ايران د ولسي جرګی په ليکلي کې خپل يوه ګزارش په ايريش  اکنو کې پراخه السوهنه ک
ي په زيات شمېر اکنو کميسون يو شمېر غ ول   .»پيسواخيستې نوماندانوته يې پيسې ويشلي او ورسره يې د 

رګندونه کې ليک» کليد «  مه د ٢٠ کال د ليندۍ په ١٣٨٩د    : ي په نوم رسن د يونس قانوني په اړه په يوه 
ياسينی معاون ولسی  اين را. ايران کوشش داشته تا آنچه مورد نظرش باشد در جلسات ولسی جرگه مطرح شود«

ايران از او خواسته است تا در دور جديد پارلمان  هم چنان ياسينی گفته است که اخيرًا سفارت. جرگه افشا کرده است
دهد که قانونی يکی از دوستان ديگر ايران است  ين نشان می کانديد نشود و ا برای رياست ولسی جرگه، مقابل قانونی

   » .کند سياست ايران را تا جايی که ممکن باشد، در ولسی جرگه پياده می که نظر و
وي شا ته د  دا چې د ژمي په سوړ موسم کې ايران، د افغانانو لخوا په اخيستل شويو تيلو افغانستان ته دانتقال بنديز ل

افغانستان کې د ايران سفير فدا حسين مالکي دغه هېواد ته د ايران له «. يو موخو الس په ډاګه کويايران د يادو شو
ې او ويلي يي دي چې افغان حکومت دې د تېلو په ويش کې له جدې  رګنده ک نه  الرې د تېلو په واردولو اندي

رانزي   دوى:مالکي دا هم ويلي. ارنې کار واخلي  دونکو تېلو په اړه افخهخپل هېواد له  داسې  غانستان ته دلې
ي، چې ګواکې تر نيمايي زيات يې په دغه هېواد کې دامريکا ترمشرۍ الندې مېشت بهرني  راپورونه ترالسه ک

نه يې. واکونه کاروي ې او دافغاني تاجرانو دتېلو او  نوموړي داهم ويلي، چې خپله اندې افغان حکومت ته اعالن ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  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   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

نې له  يوشمېر مالحظات لري، چې په پام کې نيولو سره يې بايد دايران د ل په اړهسون موادو دانتقا حکومت اندې
ه   » والړې شي من

ي  ر بدل ک ې په سن   .ايران په دې چلند غواړي د امريکا او لويدي سره افغانستان ، د سيال او شخ
پريکنده اقدامات تر الس الندې  نيوالی واي ، خو په د ايران د داسې ناخوالو په اړه پکار دا وه چې افغان دولت غوڅ او 

ې د دولت د داسې اقداماتو مخه نيولې ده   .افغان دولت کې د ايران ناست تالې 
، دوى چې د  مه ٧خمو بلخوا د جنوري په  ونو کسانو د ايران پر خالف په مظاهرې الس پورې ک په کابل کې په لس

تنه کوله چې د دې هېواد په وړاندې جدي ايران د سفير او د دې هېواد پرض خه غو د يې شعارونه ورکول له دولت 
ي خه استفاده کوي خو په بدل کې يې له افغانانو سره . اقدامات وک مظاهره چيانو ويل چې ايران د افغانستان له اوبو 

ستان ته د تېلو د تلونکو دوى ويل چې د ايران له لوري افغان. داسې سلوک کوي چې کفري هېوادونه يې هم نه کوي
ينو تصويري رسنيو کې د  ي، دغه راز مظاهره چيانو په  انکرونو مخنيوي په افغانستان کې د تېلو بيې لوړې ک
ولو موازينو او اساساتو خالف  پيانو خندا د  و او  واکونو له لوري د افغانانو وژنه او د دوى پر م ايران د امنيتي 

  .عمل وباله
ايرنا خبري اژانس ته ويلي چې د  نن په کابل کې د ايران سفير«   مه١۴ره دا ده چې د جنوري په د خواشين خب

ې چې هغه کسان تنه ک ونيسي چې د پنجشنبې په ورځ يې د ايران د سفارت مخته د  افغانستان له حکومته يې غو
ې ايران د وروستيو پاليسيو پرضد    » .مظاهره ک

افغان دولت ته پکار دی چې د ايران د سفير . ت له حده زياته سپين سترګي او ناړامي  دا په حقيقت کې د ايران دول
خه د  واب کې ، افغانستان  تنو پر  رګندونو ا وغو د دا دول بې ادبه او ديپلوماتيکو اړيکو له کچې د پورت 

ي  ندي ک   . نوموړي سفير د رخصتېدو مراتب له ايراني چارواکو سره شريک او راګ
                                                                             

  پای
 

ونه    :اخ
ې  پا   ــ بېال بېلې بري

 
  


