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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ 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                       لی محمد نورزیو :ليکوال  ١٥-٠١-٢٠١١  ني
 

  کومی خواه ته روانی دي           د افغا نستان او ايران اړيکي
 

يتوب بيال بيلی اړيکي در لودي، او دا اړيکي کله  اون وکي  د   د تاريخ په اوږدو کي افغا نستان او ايران  په خپلو من
ی او کله کله هم  ديو بل په تاوان وي يانو  ددی اړيکو په پړاو. کله   اون ونوکي خپله سترا تيژی او ولی دواړو 

ه کړی دي نو   که يوی خواه ددی اړيکو نه سر غړوني کړی وي،. هدف په ديپلو ما تيکه ما حول کی له ورايه په ډا
په نړيواله او ديپلوماتيکه . بياله بلی خواه ورته ډير ژر دديپلو ماتيکو کړيو له خواه احتجا جيه ليکونه ور سپارلی دي

ي او د ژبه  داحتجاج  پروسه تل کي  داسی ده چه ددواړو  هيوادونو سفيران د بهرنيو اړيکو وزارت ته رسمآ را غو 
ي چه د رسمي پروتوکول له الری دغه عمل د بهرنيو چارو  ناسم او سر غړوني ه کي علت او سبب ورته په ډا

ي اکلی نمری په واسطه  ثبت او راجستر کي ه کي د يوی  ی هيواد  که . وزارت د ارشيف په څان اون چيری کوم 
نور بياهم  دغه تکراری عمل  تر سره کړي نو په دی هکله بيا هم هغه لمړن پړاوونه پلی کوی، او دثبت لمبر د هر 

ه پيدا کوي چه دتاريخ په . احتجاج  ليک په زياتولو سره   دمضمون  او محتوا له رويه  په نوي لمبر سره  رسمی ب
ياوږدوکی دغه رسمی سند تل د او دضرورت په وخت کی د رسمي سند د .  ارشيف په اداره  کی خوندی ساتل کي

  .                                 شواهدو  او سوابقو  بنياد ته الره پرانيزي
  دايران اسالمی جمهوريت ددريو لسيزو په  دوران کي د افغا نستان  دقانونی دولت  دحکومتونو سره په وار وار د 

يت و اړيکو پر بنس سر غړونه کړی ده او دافغانستان په کورنيو چاروکی يي د مداخلی او الس وهني نه   اون وب د 
ه غندلی دي او کله هم  لکه نن   په شان . الس  نه دی اخستي افغانی حکومتونو ددوي دا الس وهنی کله  په رسمي تو

ه خوله پا تي شوی دي    .ورته چو پ او پ
ولو پو رتن ه  ددی  ه په ډا ه تو و نه په رغنده او بر بن ينو پخوانيو حکومتونو خپل دري يو  عواملوسره سره بياهم  

ولو سر غړون ينو يي بيا ددي  تې دي کړی دي، ولی  ان و رنغ ه . سر بيره  د نوکر او بادار په رول کي  چه بيل
و وينو او په غوږونو يی اورو ر د ح. يي  مون نن په خپلو ستر ۍ م اون ل الره يی نشو موندالي چه ولی زمون دا 

ي ر ي را باسي او ددی اړيکو خن  غر نه پ ی ايران او پاکستان   .هيوادونه دخپل  يانو  د ډل نه يوا اون ولو د 
زمون سره  خپلې دوستانه او غير دوستانه اړيکي  د شرايطو او ډول ډول سببونو پر بنياد خپلو کر غيړنو سياستونو 

ل کړی دي و اړيکو او راشه درشه منا سبات کن او په دی الره کی يی ډول  .او بی احساسه کړنالرو په واسطه د 
ته کړی  هم دي ي را من اون يانو ته .  ډول ستون  دافغا نستان پر خاوره باندي د روسا نو يرغل  دي دواړو 

مني، په ميليونونو مرور او نا راضي افغانان  د رو  .وهغرض، مداخلی او الس وهني ضمينه  نوره  هم برابره ش دد
ړ نه د ايران او پا کستان پر طرف د  تي په منظور  دخپل پال رن ان سانو د مالتړ موجوده حکومت څخه د ت

چه تر نن پوري په زرونو . مجبوريت په اساس د هجرت او مهاجرت  بستري  وتړلي او ددوی خواه ته ور کوچ شول
ه  س افغانان په هيواد کی دخرابی اومها جر او پردي کړ کيچنی وضعي په خا طر خپل هيواد ته د راتګ  زړه نه 

او ددی هيوادو دزغم او درد او ناوړه خطر ناک  نا سوز  ته . کوی او بير ته خپل پالرني غولی ته اراده او عزم نلري
دي  چه دصبر او حوصيلی کا سه يي نو ره پر چپه کيدو ده   .غاړه اي

انکرونه د څو مودی ٢٠٠ ٠يراني چارواکو په خپله خاوره کی دافغا نستان څه د پا سه د  ا   نه زيات د تيلو ډک 
ولو نورمونو پرته پخپل سر حد کی درولی دي ری د  او افغا نستان ته دتلو . راهسي بيله کومه علته د نړيوالو د سو دا

ي،اجازه نه ورکوي او دليل يی دادي چه دغه تيل د امري چه په  اصل کی هم ايران  کا او ايتالفی قواووته رسول کي
والو پوری اړه لري نه په  ي چه دغه تيل د افغانستان د ملی تجارانو او شخصی پان ه پو هي وله نړي په دی  او هم 

افغانستان دايران دولت دغه ناوړی او د زغم نه ډک عمل افغا نی چارواکی پر احسا ساتو را ووستل او د. بل چا پوري
له خواه يو لوړ پوری هيئت چه مشری يي د ولسمشر لمړی مرستيال د جهاد د وخت ستر قوماندان او دافغانستان 

ا کل شو ون و او . دجنراالنو  له رتبی نه پورته مارشال محمد قسيم فهيم د تجارت او نورو مخورو وزيرانو په 
ولی دغه لوړ رتبه هيئت د ايران  د . هلته حل او فصل کړیدايران دولت ته په رسمي سفر والړل، چه دا معضله 

واب يي ورکړی ه سره وموندله او دهو  ايراني ډل  دولسمشر . لوړو چارواکو سره ددی ستون د حل الره په 
اغلی فهيم ته ی توب په منظور  اون ه  ووله او يوميل سال يی د تحفی او   مرستيال ته د سال جوړولو فابريکه ور و

افغانی ډله په خوشاله زړه او کاميابه هيواد . سره د مارشال صاحب لخواه ومنل شوه ور کړه چه دمنني په وړانديکولو
  . ته راستا نه شول اود  تيلو مشکل په خبرو اترو سره حل او فصل شو

  . ولی د کاسی الندی نيم کاسه را ووته



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ 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

ای   ای پر  انکرونه ال هم  ی وروسته د تيلو  لي د  .والړ وهدوی ور د مارشال صاحب او ورسره هيئت هلی 
ری چارو وزير احدی څو . خارو سره  مخامخ شوي، او ايرانی چارواکو پر خپلو وعدو باندي عمل ونکړي د سو دا 

له د دايراني مر بوطو چارواکو سره تيلفونی تماس ونيوي ولی دده پر خبرو هيچا  غوږ ونه نيوی  اوسر يی  پری 
انکرونو کاروان تنه خال ص ر د تيلو د  اي پا تي ديوي، م دافغانستان داسالمی جمهوريت . ر اوسه پوري پر خپل 

کاره کولو سره تکيه وکړه او دا مسئله همداسی بی غوره  ی د افسوس په  ي او يوا ۍ هم يوا دوزيرانو دشورا غون
ووله په والړه دهولی. او ال ينحله پري ه ال پر  ی يو متل دي چه وايی پ.   ستون تو    : ه پ

  يار تر کوڅه تير کړه او رنګ يی هير کړه
ی پورته کوی ه را . ايران دخپل ناوړۍ سياست څخه وار په وار  ايرانی حکومت تل دژمی په موسم کي يوه ستون

ي قلف او کلی هم دواړه ددوی سره ویپيد کول او  . ا کړي او د هغی ستون  دافغانی مهاجرو شړل د هغوی وهل او 
ناه افغانانو ولو نړيوالو قوانينو د سر غړون د خلکو په عام حضور کې  د بي ړول  د  کر سره بيا هم په دار   د 

افغانستان د .نا وړو الس وهنو ته ادامه ورکوي خپلو او. ددی دوه مخي سيا ست څخه الس پرسر نشوايرانی حکومت 
ی ری چارو وزارت تر اوسه پوری يو کوچني احتجاجيه د ا ولس مشر دارګ ما ، د بهرنيو چارو وزارت او دسودا

ه يی دتليک هم  د ايران چارواکوته  په رسمي ډول نه دی سپارلی،  او ی په يوه اړخيزه تو لفون د اړيکو په  يوا
پرهيواد  ينو خوږ منو او. ه  تکيه کړی ده، چه هغو اړيکو ال هم   تر اوسه  پوری   د حل الره  نه ده موندليواسط

کاره کړی ه د ايرانی چارواکو پرضد  او دايران سفارت  .مينو وطنوالو دخپل  زړه درد د يوي کوچني مظاهری په ب
تني يی  دايرانی چارواکو غوږون کور دی ددوي ودان وي  چه زمون په  .و ته ورسوليمخ ته ودريدل او خپلی  غو

وک پيدا نشو تر څو دخپلو خلکو غم وخوري او ددی  هيواد  دوډ حکومت کی هي دخلکود مشروع حق دغه ستر او 
  . څخه دفاع وکړي

ی مون د ايران اسالمی دولت  په مقابل کی  خپلي  معقولي الری په کار وا نه چوو  او په دی هکله  د رسمی  که چير
ی  تونو   ته  غاړه  ک کله زمون  پا کو غو  بند وبست له   الرو خپل معقول چاروچلند غوره نکړو ،نو ايران به هي

ا مونه واخلي دی  او نه به په دی الره کی  د پا وړ    .  ن
  : اړينه بولم چه د ايران ددولت په مقا بل کی الندی وړانديزونه عملی کړل شي

 جمهوريت سفير په رسمي ډول د ايران نه کابل ته د احتجاج په وجه را لمړی بايد د افغا نستان د اسالمی:  اول   
تل شي ي په باره کی ورته رسمی . وغو او دايران سفير هم د بهرنيو چارو وزارت ته احضارشي، او ددی ستون

 .احتجاج ليک  په رسمي  ډول وسپارل شي
ولو کمکونو او وړيا مرستو نه  دی صرف نظر وشي: دوهم   په دی هکله  بايدو مر بوطو ادارو ته . دايران د 

اکلی مرا تنه وشي تر څو د ايران ددی ناوړی عمل په مقا بل کی خپل   ړۍ هدايت او سپا ر   .م عملی کړیان
او دنوی پارلمان  د پيل سره سم  دی په دی هکله . دهلمند دسيند داوبو قرارداد  دي ژر تر ژره لغو اعالن شي: دريم 

ړي نظرونه او نوی طرحی پکار واچول شي ان   .د نوی تړون شرايط او نوی ليد لوری  کتنوته  دي 
تر څو دهری نا کامه حملي او تعرض نه .دی الزم دفاعی  پرسونل پکار واچول شي په سر حدی چا روکی : څلرم 

 . کلکه دفاع او مقا ومت وشي 
ولو شرايطو سره سره بيا هم د افغانستان دولت  خپل کلک دري د اير ان په مقابل کی  د نړيوال مدنی او  دد ی 

تي وي ی نغ ی پک ولو خلکو  او هر څه د بين . تجارتي قانون پر بنس داسی غوره کړي، چه دافغانستان دولت او 
  .اړو طرفود حقوقو نه مال تړ وشي په چو کا ټ کي داسي حل او فصل شي چه ددوامللی کنوانسيون
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