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  سعيدي  –محمدسعيد :ليکونکی 

 ٢٠١۵ اپريل ١٠

 ديمن موضوع سياسی که مذھبی؟

  اوداشرف غنی موقف
په دغو ورځوکې ديمن موضوع په اړه اکثره خلک دافکرکوی چې ديمن موضوع چې سعودی عرب متحده عربي 

افغانستان دسعودی عربستان څخه ديمن دکشالي په اړه مالتړاعالن کړاواکثره  پاکستان او مصر، اماراتو،

ايران اوسعودي عربستان په يمن کې خپله زورازمايی کوي  فکرکيږی چې په يمن کې دشيعه اوسنی جګړه دی او

ي دی دحرمينو سس يې حسين بدرالدين حوثؤيمن انصارهللا تحريک چې په حوثيان باندی مشھوردی چې م د او

 دعربستان سعودی او  په دې اړه ګوروچې اياپه يمن کې جګړه مذھبی دی اوکه سياسی؟-- شريفينو ته خطر دی 

  ايران جګړه دی که ديمن داخلی کشاله دی؟

وثيانو باندی شھرت پيداکړی دی اصال اثناءعشری شيعه نه دی دوی زيدی شيعه دی چې په حديمن ياغيان چې په 

خلفاءراشدين  اوتصوف منی دايران په څير نه دی اونه دايران سره کوم سرحد  شافعی پيروان دی،فقه کې دامام 

اوپوله لری اونه په څرګنده توګه ايران ديمن ياغيانو څخه پلوی اعالن کړی لکه څرنګه چې عربستان سعودی 

  په سياسی ،وثيانوسره کومې وعدی کړی وی ھغه وعديحدمنصورھادی څخه اعالن کړ منصورھادی چې د

کال کې دحوثيانو سره په حکومت کې دشراکت وعده شوې )٢٠١٢(اقتصادی اواجتماعی له پلوه پوره نه کړی اوپه

دالقاعدی اودامريکی دراج چلولو مخالف دی  وھابيت ، دسعودی دبادشاھت ،وه خو عملی نشوه  بله داچې ددوی 

 ی عربستان ورباندی حملی وکړی اومتحده اماراتو ،اوخپلي مبارزی ته يې ادامه ورکړي دی ھمدغه وه چې سعود

چې موضوع ټوله سياسی دی  اوداخلی دی خو زموږ خلکو ترينه افغانستان ترينه حمايت وکړ  مصر، پاکستان  او

مذھبی جوړه کړی دی تاسو ددې خبری سپينوي له پاره الندی څو بيلګی وګوری اوبيا قضاوت وکړي لومړی دا 

 دايران پرضد وو دھزاروو رھبرعبدالعلی مزاری يې مړ کړ اوشيعه دطالبانو پرضد جنګونه و وچې طالبان سنيان 

کول نو ايادطالبانو پرضد جګړه دسنيانو پرضد جګړه وه ؟ کله ھم نه نوبيا به څرنګه دحوثيانو جګړه دسنی اوشيعه 

ارول خو کله ھم جګړه شي؟ صدام حسين سنی وو چې ځای ناستی شيعه شول امريکی دصدام پرضد شيعه وک

داسی نه ويل کيدل چې دصدام پرضد جګړه دسنيانو پرضد جګړه دی نو بيابه څرنګه دحوثيانو چګړه دسنيانو 

پرضد جګړه شي په حقيقت کې جګړه داخلی اوسياسی  ابعاد لری  خو په ظاھره توګه مذھبی رنګ ورکول کيږی 

  ړ کوی ؟خوسوال دادی چې امريکا ولی دحوثيانو پرضد دعربستان مالت
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دې جواب له پاره لږ وړاندی ځو امريکا غوښتل چې په منځني اسيا کې ديھودو واکمنی  قايمه  د!ګرانو لوستونکو

کړي اودوی شنی بحيری ته ځانونه ورسوي اوپه دونيا باندی يوحکومت وچلوي اودغه کاريې لومړی داسيا نه پيل 

افو له پاره ام حسين اومعمرقذافی  وو چې بايد دخپلو اھدکوه چې په منځني اسيا کې ورته ترټولو لوی خنډ ونه صد

يې له منځه وړلی وای نو په عراق باندی دزروی اسلحو لرلو په بانه حمله وکړله اوکله چې امريکاپه عراق باندی 

حمله کوله دصدام حسين پرضديې ځان سره شيعه ملګری کړل اوصدام حسين حکومت يې له ښپو وغورځاوه خو 

ومت له منځه وړلو له پاره يې سلفيان  وکارول دعراق شيعه يې استعمال کړل دليبيا حکومت معمرقذافی حک

اومعمرقذافی حکومت ته يې دپای ټکی کيښود په مصرکې دحسن مبارک حکومت ختمولو له پاره لومړی اخوانيان 

استعمال کړل اواخوانيان يې دحکومت په ګادی کينول خوله پايلو بې خبره وو  داخوان المسلمين دپرځاولو له پاره 

ال سيسی  استعمال کړ اوداخوان المسلمين حکومت يې چاپه کړ  دشام دعلوی حکومت له منځه يې ليبرالست جنر

وړلو له پاره کوښښونه روان دی دايران حکومت له پاره يې ھم يو سياسی مناور اجراءکړخو ايران ددوی مناور په 

اسراييلو اوپه افغانستان مقابل کې سخت غبرګون وښود ويې ويل چې که امريکا پرموږ حمله وکړی نو موږبه په 

کې دامريکايانو اډي په نښه کړو نو ددې عکس العمل په پايله کې امريکايانو عقب نشينی وکړه اوديمن په موضوع 

کې دوی غواړی چې ديمن ياغيان چې دخپلو حقوقو غوښتونکی دی اوامريکا ھم ويره ترينه لری که دوی حاکم 

شي  قوت ته يې نه پريږدی نو ديمن حوثيان ضعيفه وي اودکمزوری کولو وی نو داسراييلو له پاره يو خنډ کيدای 

له پاره يې ښه الره په يوه اوبل باندی وھل دی اوخپلی اسلحی په کې ازمايی اودنويو اسلحو دخرڅلو له پاره 

بازارپيداکوی دغه دې جګړی لومړی مرحله دی دجګړی دويمه مرحله په ټوله اسالمی نړی کې په نوبت سره 

خلی کشمکشونه به جريان پيداکوی په يوه اوبل باندی به يې وھی چې يوې خوا خپلي اسلحی ورباندي خرڅي دا

کړي اوله بلې خوا دوی ورباندي خپل حاکميت وکړي په افغانستان کې دطالبانو سياسی رھبری شايد  دافغانستان په 

ف غنی توازن ورزيات کړی حکومت کې مدغم شي اوشمال ته يو زنګ خطر ورکړی اوله بلې خوا داشر

اونظامی رھبری به يې په داعش تبدليږی سپينه جنډابه په توره بدليږی خو په ماھيت کې به يې توپيرنه وي 

جنګونو به دومره نه وي لکه څومره چې خلک ويره لری په شمال کې داعش ځای نه لری اودسختي مبارزی سره 

 اوجګړه به ھم ضعيفه وي چې له اقل دامريکايانو داډو به مخ کيږی خو حکومت به ھم داسي ضعيف روان وي

  .دپاتي کيدو له پاره دالييل وجود ولري که جګړه حتمه شي نو ددوی دااډو شتون ترسوال الندي راځي 

راځو داشرف غنی موقف ته چې دسعودی عربستان څخه يې وکړ اشرف غنی دسعودی عربستان څخه حمايت 

ږديمن سره ھيڅ ډول مشترک سرحدونه نه لرو بلکې يمن له موږڅخه په لري اعالن کړ په داسی حال کې چې مو

جغرافيه کې پروت دی يمن يوازی سعودی عربستان ته مھم دی اودافغانستان اړيکی دعربستان سره اسالمی 

اودحرمينو شريفينو پراساس دی که چيری ديمن ياغيانو په حرمينو باندی حمله کولی نو بيابه خبره جداوای 

مايت به ھم په دغه بڼه لکه اوس يې چې وکړ فرق کوه موږته اړين لومړی خپل کوردی دی چې څرنګه يې اوح

  وساتو اوداخلی معاملی حل کړو تراوسه زموږ کابينه نشته امن نشته خپل ھيوادنشو ساتلی له نورو حمايه کوو  

 

 


