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  نظرمحمد مطمئن: ليـکوال او شـناند

  ٢٠١۵ اپريل ١٧
 

  د منځني ختيځ وروستي بدلونونه؛
 جګړه، طالبان ولې چوپه خوله دي؟" توده"ايران -پر يمن د سعودي

  

بستان تر رھبري الندي د نږدې څلورو عربي ھيوادونو د يمن پر حوثي مليشو د سعودي عربستان او د سعودي عر

د نړيوالو بٻالبٻل غبرګونونه را څرګند  بمبارد او د سعودي له دې تګالرې څخه د نږدې لسو ھٻوادونو مالتړ،

کړل، ځينو ھيوادونو يې په ښکاره له حملې څخه مالتړ او ننګه وکړه، ځينو ھيوادونو بيا وويل چې د اسالمي 

 ملګرو ملتونو له الري دي خبرې وشي، پرته له ايران او ځينو نورو شيعه ھيوادونو د ملګرو ملتونو کانفرانس او

ډيری ھيوادونو د حوثي مليشو له خوا د يمن حکومت نيول يوه کودتا وګڼله او ويې غوښتل چې    او امريکا په ګډون

  .کول شيواک بيرته په سوله ييز ډول د يمن د اوسيدونکو په خوښه واکمن ته ور

 

  حوثي ملٻشې او سعودي، پرونۍ ملګرتيا او نننۍ دښمني

سعودي عربستان چې د القاعدې په مقابل کې پخوا د حوثي مليشو ننګه او مالتړ کاو، اوس مھال چې شيعه حوثي 

 مليشو د سعودي د خوښې حکومت په يمن کې ړنګ کړ، د سعودي حوصله دومره تنګه شوه چې ډير ژر يې جګړه

  . العمل وښود او د يمن په حوثي مليشو يې بمبارد پيل او پر يمن يې د حملې ګواښ کړييز عکس

د ايران له خوا    سعودي عربستان او عربي خليجي ھيوادونه په څرګند ډول وايي چې په يمن کې حوثي مليشو سره

  .مرسته کيږي او ايران غواړي چې شيعيزم ته په سٻمه کې پراختيا ورکړي

دوام لري، د سعودي په مشرۍ د لسو نورو عربي ھيوادونو له خوا د يمن پر حوثي مليشو که څه ھم جګړه 

ر نه دی ياو ډول ډول جنګي تاکتيکونه په مخ وړل کيږي، خو د جګړي په لومړيو کرښو کې د پام وړ تغي   بمبارد

  .ه پاره اړتيا ليدل کيږيراغلی، داسي معلوميږي چې په يمن کې يواځې بمبارد به نتيجه ورنه کړي او د پلې پوځ ل

 

  پاکستان؟» ناپٻيلی«

په پوځي برخه کې سعودي عربستان او عربي ھيوادونو تر ټولو زيات په پاکستان باندي باور درلود چې د دوی 

ننګه به وکړي، حتی تر دي چې د سعودي ځينو مشرانو دا ډول څرګندونې ھم اوريدل شوې، چې د پاکستان اټوم 
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عودي عربستان چې يې لري، ځکه پاکستان  د سعودي عربستان خبره په ھر وخت کې داسي ګڼل کيږي لکه س

  .منلې او د سعودي مھم ګډ ستراتيژيک ملګری ھيواد دی

کله چې سعودي عربستان په يمن کې د پاکستان څخه د پوځ، کښتيو او جنګې وسايلو غوښتنه وکړه، پاکستان خپل 

سرحدې سٻمو کې د يو لړ امنيتې ستونزودا ډول په پاکستان کې د ننه د موقعيت ته په کتلو  او له ايران سره په 

  .شيعه او سني وګړو ترمنځ ستونزو له  امله ونه منله چې يمن  ته خپل پوځيان واستوي

زما په باور، پاکستان خپله پاليسي لري او د سعودي په شمول ټولو ھٻوادونو سره په اړيکو کې د ګټو پر اساس 

  .الص او ملګرتيا اخالقي اصول ورته ډٻر مطرح نه دي د اخ.چلند لري

اوس . سعودي ګومان کاوه چې پاکستان د دوی ډٻر مخلص دی، خو پاکستان يوازې د سعودي تٻلو او پيسو ته کتل

پاکستان له سعودي سره ځکه دې جګړه کې برخه وانه خيسته، چې اوس د سعودي مرستې د پخوا په شان ډٻرې نه 

وړولو پر مھال، سعودي څه موده پاکستان ته وړيا تٻل ورکول او بيا په نيمه بيه، خو اوس دغه د اټوم بم ج. دي

  . بلکې ډٻرې معمولي مرستې دي چې د پاکستان پر اقتصاد به ډير تاثير ونه لري.مرستې نه شته

او د پاکستان له اقتصادي بنديزونه به پرې لرې کٻږي، . د دې په مقابل کې، ايران له امريکا سره جوړجاړی وکړ

اقتصادي اړيکې به يې ورسره پراخې شي، اټومي فعاليتونه ګډ تر سره کوالی . پاره اوس ايران ډٻر مھم کٻږي

   . شي

د پاکستاني تحليلګرو په اند، راتلونکو کلونو کې ھند . تر ټولو مھمه دا چې ايران په سيمه کې يو ځواکمن ھٻواد دی

امريکا به ورسره ال ھم نږدې کٻږي، ھند ته د اوباما سفر او له ھند سره د سيمې يو ځواکمن ھٻواد کٻږي او 

په داسې حالت کې پاکستان منزوی پاتې کٻږي، چې د ايران . مختلف اقتصادي او اټومي تړونونه د دې ښه مثال دي

  .په څٻر ھٻواد ملګرتيا ته ضرورت پيدا کوي

 لري، نه اقتصادي او نه جيوپوليټيکي، ځکه يې پوځ د پاکستان له پاره نور سعودي عربستان  ډٻر ارزښت نه

  .استولو ته زړه ښه نه کړ

د افغانستان ولسمشر اشرف غني پر يمن د سعودي له حملې څخه ننګه وکړه او د سعودي عربستان پلو يې ونيوي، 

  .ولي د ده اجرائيه رئيس او ايران پلوه محمد محقق بيا د اشرف غني پريکړه وننګوله

زب مشر ښاغلي ګلبدين حکمتيار اعالن وکړ چې که اړتيا وي او د الري د تګ ستونزه نه وي خپل د اسالمي ح

  .به د جګړې له پاره يمن ته د سنيانو د مالتړ له پاره واستوي جنګيالي

  

  طالبان ولې چوپ دي؟

وپه خوله دي، طالبان چې په نړيوالو مسايلو کې يې په تيرو وختونو کې غبرګون ښودلي داځل د سعودي اړوند چ

  .ويلې چې په دي مسئله کې بې پرې دي   نه يې دھغوئ مالتړ او نه ھم رد کړي، او نه يې دا

ولي طالبان چوپه خوله دي؟ معلوميږي چې طالبان له عربې نړۍ څخه په استثنی د قطر، له نورو څخه يو ډول 

د دوی په مطبوعاتو     ورکوي، تر دي چېخفه دي او د خفګان له امله ده چې په دومره لويه پٻښه ھيڅ ډول نظر نه

  .کې دغې مسئلې ته ځای نه دي ورکول شوی

 ھيوادونو حمله وکړه، د امريکا د يرغل اړوند ګرده عربي نړۍ ۴٩کله چې پر افغانستان د امريکا په مشرۍ نږدې 

کر ھم د طالبانو د چوپه خوله پاتې شوه، او ځينو خو د ناټو مالتړ وکړ، د ناټو عسکرو په ليکو کې يې خپل عس

  .ځپلو له پاره افغانستان ته راواستول



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

له طالبانو څخه د اسامه بن الدن د تسليمۍ غوښتنې نه منلو له کبله د طالبانو د حکومت    د سعودي عربستان له خوا

پرمھال اړيکې ترينګلي شوې، بيا په وروسته وختونو کې د سعودي له خوا د کرزي له حکومت سره ډيره 

او د طالبانو ھيرول بل المل ؤ چې دغه فاصله يې زياته کړه، له دي ھاخوا په سعودي کې د ځينو طالب   نږديولی

  .چارواکو نيول او بندي کول ستونزه نوره ھم ډيره کړه

ايران سٻمې او حاالتو ته په کتلو سره د سعودې عربستان د القاعدې ضد، د طالبانو سره نه مالتړ او د اخوان 

  . تګالرې نه ډيره زياته ګټه پورته کړهالمسليمن ځپلو

  

  له ُبن وروسته افغانستان او شيعه برالسی

م کال په ډسمبر مياشت کې د طالبانو له سقوط وروسته د جرمني په ُبن ښار کې د امريکا، اروپايي ٢٠٠١د 

 شو چې طالبان په اتحاديې، سيمه ييزې ھٻوادونو او افغان سياسي اړخونو ترمنځ يو داسې نړيوال کانفرانس داير

 م کال کې ٢٠٠١م کال کې په افغانستان ته په ٢٠٠٧له دې کانفرانس وروسته، په . کې په پام کې ونه نيول شول

  . دھغه وخت د ملګرو ملتونو استازي، الخضر ابراھيمي اعتراف وکړ چې په ُبن کې د طالبانو نه ګډون تٻروتنه وه

ظام کې خپل افغان ملګري دومره مخکې کړل چې پخوا يې کله ھم د له ُبن وروسته افغانستان کې، ايران په ن

  .افغانستان په سياسي تاريخ کې بٻلګه نه شو په ګوته کوالی

په افغانستان کې له ُبن وروسته د شيعه وو پرمختګ که له يوې خوا د ايراني حکومت د مالتړ له امله و، له بلې 

له ُبن وروسته د سعودي حضور د .  ھٻواد د تش ځای په خاطر وخوا په افغانستان کې د سنيانو د قوي مالتړي

  . ھمدې نه حضور ايران ال زړور کړ چې خپله مداخله ال چټکه کړي. ت برابر وأنش

خپل ولس او د . ايران ھوښيار دی، له تروريزم سره د جګړې په اشر کې له امريکا سره په ښکاره ونه دريدله

تقل غرب ضد محور په توګه وښود، تر ډٻره يې وکوالی شول چې  اسالمي نړۍ مسلمانانو ته يې ځان  يو مس

  .حيثيت په دغسې وخت کې ځان ته وساتي ھغه چې نورو ھٻوادونو په سياسي بازيو سره وبايله

ايران ټولو ھغه خپه اسالمپالو او جھاديستانو ته الس ور اوږد کړ چې د دوی عربي سياالنو خپه کړي و، لکه 

دغو ډلو چې له عربو څخه يې ښه زړه نه درلود د تھران بلنې ته لبيک ووايه، او ... ان، حماس اوالقاعده، طالب

عربانو برعکس امريکا ته لبيک ووايه خپل اتباع يې سلب تابعيت کړل،  اسالمي او . خپله استفاده يې ترې وکړه

ښمنان ھم وپنځول، او ډيری خپل جھاديستي ډلې يې تر فشار الندي راوستلي، دې کار ورته په کور دننه نور د

   .خلک يې ھم خالف شول

نتيجه دا شوه چې ايران پرته له دې چې له امريکا سره ښکاره انډيوالي وساتي يا خپل خلک خپه کړي، د سيمې په 

سياستونو کې ھم بريالي راووت او ھم يې له امريکايي حضور څخه پوره استفاده وکړه، ھم يې په سيمه کې د تشيع 

په عراق او افغانستان دواړو کې سني حکومتونه ړنګ شول، نو . په استفاده خپل سياسي نفوذ زيات کړڅخه 

طبيعي وه چې شيعه ګانو لومړی ځل ازادي پيدا کړه،  د شيعه وو په پياوړتيا کې ھماغه وو چې ھم د امريکا ګټه 

 سني ځواکونه ھم خوشاله وساتي، لکه وه او ھم د ايران،  په عين حال کې ايران وکوالی شول چې د سيمې ځينې 

، له ھمدې امله ده چې ويالی شو ايران د ...مخکې چې مو اشاره ورته وکړه طالب، القاعده، حماس  او 

   .جنګ دواړه غاړو کې بريالی راووت/لوبې
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 کړي، او په ايران د طالبانو د سمه ييزو او نړيوالو مجبوريتونو په نظر کې نيولو سره له طالبانو سره اړيکې ښې

ځينو مواردو کې يې د ھغوې په ګټه کارونه وکړل، دا ډول يې د امريکا د حملې پر مھال د القاعده مجاھدينو ته د 

  .ايران د الري عربې ھيوادونو ته د تللو زمينه برابره کړه

 عربي ھيوادونو ھمدا الملونه دي چې ايران وتوانيدي لومړي په عراق، بيا په سوريه او دا دی اوس په يمن کې د

مقابله کې کامياب روان دی، او په يادو ھيوادونو کې ايران وتوانيدی د امريکاپه مخامخ مرسته په عراق او يمن 

کې د اھل تشيع واک ته رسول، او په سوريه کې د اھل تشيع په واک کې پاتې کيدلو دا ډول په لبنان کې د اھل 

  .تشيع غوښنه برخه ولري

ران وتوانيدي چې سعودي عربستان او عربي خليجي ھيوادونو ته ماتې ورکړي، او خپله د يا په بل عبارت، اي

  .شيعيزم د پراختيا تګالره کې کامياب روان دی

  

 د سعودي عربستان او عرب ھيوادونو تٻروتنه

ځواکونه د عربانو تيروتنه ھمدا وه  چې د امريکا په يارۍ کې يې خپل ټول وطني او داخلي، ھمفکره او ھم مذھبه 

  .په لغته ووھل، ھغوی ھم ځان د ايران په لمن کې واچاوو

له عربو سره چې اوس ايران په تقابل کې واقع شو، د سني نړۍ اسالمي ځواکونه لکه طالبان، القاعده او حماس  به 

مذھبه زيات - طبعا ھغه چاته په مشکله ترجيح ورکړي چې ھم مذھبه يې دی، خو ضرر يې ورته تر خالف

  .یرسٻدل

سعودي په نازک حالت کې قرار لري، په افغانستان کې يوازې د ژور سياسي مالتړ له خپلولو او د خپه شويو له 

خوشالولو وروسته  څه کوالی شي،  که وغواړي چې مخامخ په افغانستان کې عمل ته داخل شي، پرته له دې چې 

 چې ريښې يې ډٻرې ژورې غځولې مخه به يې د ھٻواد سياسي او ديني قواوې ځان سره ودروي، نو د ايران لخوا

او دا د کلونو کار دی چې سعودي يې . ډب شي، لکه په کابل کې د نړيوال اسالمي پوھنتون مخه چې يې ډب کړه

له الرې عمل ...)  سلفيان او (که سعودې ھڅه وکړي چې د جنجالي ډلو . يوازې په احتياط او دقت سره کولی شي

  .ورنه کړيته داخل شي ھم به  کار 

 له اسالمی عجمو ھيوادونو پرته له ترکيې  د شراکت نه بلکي د د سعودي عربستان يوه ستونزه داھم ده چې 

غالمۍ د کردار اداء کولو په سترګه ورته ګوري، ھمدا رنګه له ځينو غريبو عرب ھيوا دونو سره ھم د شراکت او 

  .غواړي چې ھغوې ته د غالم په سترګه وګوريمتقابل احترام چلند نه کوي، بلکې 

د مصر اوسنی ولسمشر سي سي چې د سعودي او اماراتو په مالي مالتړ سره يې د مرسي او مصريانو منتخب 

حکومت له منځه يوړ، د لسګونو زرو مصريانو په وژلو سره يې په زور سره واک په الس کې واخيست، اوس د 

من کې پر قانوني حکومت حوثيانو کودتا کړي ده، آيا خلک نه پوھيږي چې کومو اصولو له مخې وايې چې په ي

  .سي سي خپله کودتا کړي، او نن د سعودي په مشري په يمن د حملې په ائتالف کې ګډون لري

سعودي عربستان او عرب ھيوادونه په افغانستان او نورو غريبو مسلمانو سني ھيوادونو کې مرستې تر دولت 

 ھغه دولتونه چې د امريکا د ګټو له پاره کار کوي، د ھيوادونو د ولسونو سره په تماس کې نه پورې منحصر کوی،

دي، او نه ھم د ولسونو د ھوساينې له پاره پروژې عملي کوی، ھمدغه ستونزه په افغانستان کې لري چې ھر څه د 

ې ته اجازه نه ورکوي، حکومت په خوښه کوي، او حکومت د امريکا له خوښې پرته د سعودې ھيڅ ډول پروژ

  ھمدا المل دي چې په کابل کې د سعودي له خوا د پوھنتون جوړيدو مخه نيول کيږي
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برعکس ايران په سني ھيوادونو کې د خپلو لږکيو شيعه ولس سره که د حکومتونو يې خوښه وي يانه وي مرستې 

ه کې کامياب دی، حتی ځينې وختونود کوي، ھمدا المل دی چې ايران په خپله د شيعيزم د تکثير او مرستي تګالر

  .حکومتو خالف د خپلو ګټو په خاطر له سنې علماو سره ھم ايران مرستې کوي

  

  وو مالتړ  د افغان شيعه

په افغانستان کې ايران ورته تګالره مخکې وړي، د طالبانو د حکومت د له منځه وړلو کې د امريکا له تګالرې 

 اھل تشيع پراخ ګډون په بن کې دوی ته مھمې چوکۍ ورکول د ايران په سره موافق و، په سياسي بھير کې د

 کلونو کې د افغانستان د دويم معاونيت چوکۍ د اھل تشيع په ١٣په تيرو    خوښه او غوښتنه، له ھغه وروسته

ن، او ميراث پاتې کيدل، ځينې وزارتونه اھل تشيع ته ځانګړي کول، په پارلمان کې د ډيرو اھل تشيع وکيالنو شتو

د ډيرو ايران پلوه وکيالنو راوستل، په پوځ، پوليسو او امنيتي ادارو کې اھل تشيع ته د مھمو چوکيو په برخه 

 .رسيدل، ھغه څه دي چې په راتلونکې کې دلته ھم د ايران سياسي، پوځي او مذھبي پراختيا نښې نښانې معلوميږي

 وړي، او دايران په مرسته ھڅه کوي چې د پوځ، پوليسو اھل تشيع وروڼه د ميرمنو اړوند ھم ژوره تګالره مخکې

او امنيتې ادارو کې اھل تشيع ميرمني داخلي کړي، اوس مھال په يادو ادارو کې د اھل تشيع ميرمنو شتون تر 

  .سنيانو زيات دی

په نښه    ونه ھمدا ډول د اھل تشيع ميرمنو له خوا بھرنۍ او نړيوالي ادارې او په کابل کې د بھرنيو ھيوادونو سفارت

  .شوې، او ھلته يې خپل شتون ثابت ساتلی دی

په کلتوري او رسنيزه برخه کې ايران په افغانستان کې ډير کار کړی، دلته د دوی په پيسو ټلويزونونه، اخبارونه او 

  .راډيوګاني نشرات لري، کلتوري نمايش ځايونه لري، او کلتوري اتشه يې ډيره فعاله ده

د خاتم النبين مدرسه او پوھنتون کفايت    ې يواځي په کابل کې د شيخ محسني تر مشرې النديپه تعليمې برخه ک

کوی، داسي ژور او عميق کار يې کړی چې سعودي عربستان او عربي خليجې ھيوادونه به يې لس نور کلونه 

  .وروسته پوه شي چې دلته دوی څومره د شيعيزم د تکثير او تبليغ له پاره کار کړی

 ھيواد په بٻال بٻلو ښارونو کې د اھل تشيع له پاره د ژبو او ساينسي مضامينو وړيا مرکزونه جوړ شوې، داچې د

پوھنتونونه د ايران په مرسته    داچې ځانګړې مدرسي او مکتبونه ورته جوړ شوې، داچې په کابل ښار کې پريمانه

ان په پيسو د کابل د اھل تشيع اړوند جوړشوې، داچې اھل تشيع محصلينو ته تخيفيف او وړيا زده کړي د اير

پوھنتونو کې لوړي زده کړي ورکول کيږي، دا چې د ايران په مټ د اھل تشيع ډيری ځوانان بھر ھيوادونو ته د 

ماسټرې او دکتورا د سند ترالسه کولو له پاره والړل او راغلل، داچې د ايران ھيواد له خوا د اھل تشيع سياست 

کتورا سندونه ورکول شوې او داسي نور ډير څه چې دلته يې راوړل ليکنه اوږدوي، ھغه والو ته د ماسټري او د

  .څه دي چې د سنيانو مشران او په ځانګړي ډول عربي ھيوادونه به يې لسيزه ورسته په نتيجه پوه شي

جدونو اړوند مسپه مذھبي ډول د ايران له خوا د اھل تشيع علماوو ته مدرسې جوړي شوې او جوړيږي، د دوی 

امامانو ته مياشتنی معاش ورکول کيږي، او دادی نن د افغانستان په محاکمو کې فقه جعفريه ھم منل ) تکيه خانو(

  .شوی قانون دی

له ليري پرتو سٻمو څخه اھل تشيع وروڼه ښارونو ته راوستل کيږي، په کابل او ھرات کې نوی ښارګوټي ورته 

  .جوړيږي
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او سياسي پراخيا تګالره په افغانستان کې د عربي ھيوادونو د تګالري سره اوس که دا ايران مذھبي، کلتوري 

  .پرتله کړو، ويالی شو چې ايران ګټونکی دی

  

 ! د سعودي د نړيوال اسالمي پوھنتون ھم مخنيوی وشو

 ولی د سعودي عربستان له خوا د نړيوال پوھنتون جوړيدل په کابل او بيا وروسته په جالل اباد کې مخه چا ونيوله؟

  .ونيول شوه؟ آيا سعوديان نه پوھيږي؟ موږ ټول پوھيږو چې ايران يې مخه ډب کړي

آيا سعودي کوالی شي چې خپلې ماتې جبران کړي او د ايران د شيعيزم پراختيا مخه په عربي ھيوادونو او 

  افغانستان کې ډب کړي؟

يران نفوذ په افغانستان او عري نړۍ کې ځينې سياسي شنونکي پر دې باور دي چې تر ټولو اسانه او مھمه چې د ا

کم کړل شي سعودي عربستان او عربي ھيوادونو ته په کار ده چې د طالبانو ملګرتيا له السه ورنه کړي، او د 

ھغوئ ننګه او مالتړ وکړي، او پري نه ږدي چې ايران د طالبانو له بٻالبٻلو مجبوريتونو څخه ګټه پورته کړي، 

ي د شيعيزم د پراختيا مخه په افغانستان کې ډب کړي ھغه طالبان دي، او کله چې په يواځنۍ ډله چې کوالی ش

افغانستان کې د ايران نفوذ کم شي ، مخامخ په عربۍ نړۍ د ايران پر تګالره تاثير اچوي، ايران به په خپل ګاونډ 

  .کې بوخت وي

 ختيځو سٻمو کې د ايران د تګالري سره سعودي عربستان او عربي نړۍ ته په کار ده چې د افغانستان په جنوب او

د علماوو ننګه، د پوھنتونو، ) حنفي مذھب (   ورته په خپله ګټه تګالره عملي کړي، تعليمې مرکزونه، د مذھب

  .مدرسو او وړيا زده کړو مرکزونه جوړ کړي

ډول تير نه شي، او دا ډول سعودي عربستان ته په کار ده چې په کابل کې د نړيوال اسالمي پوھنتون څخه په ھيڅ 

  .دغه پوھنتون دلته جوړ کړي

ډب شي، باالخره سعودي عربستان او عربي نړۍ به مجبوره وي چې    داچې د ايران نفوذ په منځني ختيځ کې ھم

له القاعدې سره خپل اړيکې بيا ورغوي، ھمدا القاعده ده چې کوالی شي د ايران مخه ډب کړي، پرته له القاعدې 

ې عرب ھيوادونه دومره پوځي ځواک نه لري چې د امريکا په مرسته د ايران د شيعيزم د دادي وليدل شول چ

  .پراختيا تګالره ډب کړي

  

 يمن کړکٻچ او سعودي 

په يمن کې د يمن خلک د سعودي عربستان له حکومت څخه ناراضه ښکاري، ځکه د سعودي له خوا ھم يمنيان په 

ليشو مالتړ ھمدې سعودی کاو، ګرانه به وي چې د يمنيانو زړونه بٻالبٻلو وختونو کې وځپل شول او د حوثي م

  .سعودي خپل کړي، او د يمن جګړه پرته د يمنيانو او القاعده له مالتړ څخه وګټي 

ځينې شنونکې بيا په دي نظر دي چې د سعودي او يمن النجه د عقيدې او مذھب پر اساس نه ده، دليل راوړي که د 

دي عربستان ولي د اسرائيلو په اړه دغسې يو ائتالف نه جوړوي، چې د مسلمانانو عقيدې پر اساس وي نو سعو

 کلونو راھيسې اشغال کړي، ولي سعودې او ټلواله يې ددی پرځای چې د ۶٩لومړي قبله مسجد اقصی يې له تيرو 

صی پر مسجد اقصی دفاع وکړي، ددي پرخالف اسرائيلې الوتکې د ھمدې خليج په تيلو چليږي او د مسجد اق

مدافعينو مجاھدينو بمبارد کوي، تر دي چې ځينې عربې ھيوادونه د ھمدې اشغالګرو اسرائيلو سره ډيپلوماټيک 

  . اړٻکې ساتې
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بل خوا د عربي ھيوادونو وګړي پوھيږي چې امريکا د شاتو په ګيالس کې دوی ته زھر ورکوي، عرب وګړي 

  .امريکا او ايران ګډه تګالره دهکې د    پوھيږي چې اوسني تاوتريخوالی په منخني ختيځ

کله چې عرب وګړي نور ھم مايوسه شي، ھغوی به مجبوره وي چې د القاعدي ننګه وکړي، بيا به د عرب 

  .ھيوادونو مشرانو ته د القاعدي سره د اړيکو د بيا رغوني چانس ھم پاتې نه وي

  

  :يادداشت

ساير کشور ھای عربی را در اختالف مذھبی و تضاد  اختالفات بين ايران و عربستان سعودی و مبه نظر ما، تما

تکرار طوطی وار رسانه ھای امپرياليستی می باشد، ناديده که بين شيعه و سنی خالصه کردن، گذشته از آن 

  .گرفتن واقعيت ھای عينی آن جوامع نيز به شمار می رود

 می توان به صراحت ابراز داشت که به صورت مثال به ارتباط جمھوری اسالمی ايران و نقش آن در افغانستان،

برای جمھوری اسالمی ايران که ساالنه خون بيش از ده ھا ھزار شيعۀ مخالف خودش را در داخل ايران می 

ھب کمترين رول و نقشی نداشته آنچه برای آنھا مھم است، پيدا کردن بستر نفوذ شان بين ھموطنان ذريزد، مسألۀ م

 افغان، سنی باشد يا شيعه، ھزاره باشد يا پشتون و يا تاجيک باشد و يا ازبک؛ ما می باشد، می خواھد آن ھموطن

چنانچه در گذشته بار ھا اتفاق افتاده که جمھوری اسالمی . کمترين ارزشی برای جمھوری اسالمی ايران ندارد

ۀ شيعه را ناديده گرفته ايران به جای تقويت شيعه ھا، عمالً و علناً در کنار سنی ھا ايستاده، به ھزاران کشتۀ ھزار

 – در حمايت جمھوری اسالمی ايران از باند شورای نظار و شخص است که بزرگترين نمونۀ آن را می توان

  . مسعود عليه مزاری و حزب وحدت ديد–ربانی 

تا جائی که ما اطالع داريم برخورد ھای فرصت طلبانه، به جمھوری اسالمی ايران محدود نمانده، بلکه عربستان 

 باز ھم به حيث نمونه می ا دنبال می نمايند کهسعودی و ساير کشور ھای به اصطالح اسالمی نيز عين سياست ر

  .توان از روابط پنھان شيخ آصف محسنی با عربستان سعودی و روابط پولی آنھا ياددھانی نمود

 دانند، شيخ محسنی بعد خالف تصور سطحی نگرانۀ برخی ھا که محسنی را به اساس شيعه بودن، عامل ايران می

از فرارش از ايران، به عالوۀ آن که رابطۀ چندانی با ايران ندارد در حقيقت مدرسه و پوھنتونی را که ھم به 

 تأسيسآن را و حمايت ھمه جانبۀ امپرياليزم امريکا وجود آورده با برخورداری از حمايت مالی عربستان سعودی 

بين طالب شيعه ا، کاستن از نفوذ مدارس مذھبی تشيع در ايران و عراق ، ھدفش نيز از ايجاد آن نھاد ھنموده

  .می باشدمذھب در سراسر جھان 

حوثی ھا بود، وی  عليه اپريل ١٥بھترين سند در تعلق شيخ محسنی به عربستان، ھمين موضعگيری وی به تاريخ 

دد و از جانب ديگر نمی خواست که از يک طرف نمی خواست مانع سياست ھای عربستان سعودی در افغانستان گر

به صورت علنی موضع ضد تشيع اتخاذ نمايد، زيديه بودن حوثی ھا را بھانه ساخته، مانع از صدور قطعنامۀ علمای 

  .تشيع در تقبيح مواضع اشرف غنی گرديد

 بکوشند تا در برای ھموطنان قلمزن ما آن است که حين تحليل از قضايای افغانستان و بقيه جھان اسالم،ما پيشنھاد 

گام نخست ذھن شان را از تسخير رسانه ھای غربی بيرون نموده، نگذارند تا تجاوزگران غربی از آنھا به مثابۀ 

  .سخنگوی شان بھره ببرند

  AA-AAادارۀ پورتال

  


