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 او نا امنیو مهم علتُونه  د جګړې په افغانستان کې
 

 سعودی عربستان او د فارس خلیج هیوادونه 
 

 دریمه برخه 

  
پر اساس زمونږ په ګران هیواد   او یو لړیې د سمیزوسیالیو باورونو یو تعداد عربی هیوادونه بعضاً د دینې، مذهبې

وړاندیز   افغانستان کې د روان کړکیچ څخه مالتړ کوي.او هغه څه چې هغوي یې د خپلُو پالیسو پر بنیاد د خپلوځانګړو
مال تړ کوی او زیادې ستونزی په افغانستان کې رامنځ کوی، دا کیدای شی د طالبانو د مال تړ په قالب کې او یا دا 

افغانستان کې وي. عربستان زیاتره خپله پټ مالتړ د طالبانو او داعش    چې د داعش ځواکونو لیږل او مال تړ په 
پواسطه په پټه او د پاکستان له طریقه او کله نا کله نیغ په نیغه یې تر سره کوی چې غواړی خپله سمیز سیال ایران  

                                            .پخپله ځای کیښنوي
ایران په منځنې ختیځ کې لکه : سوریه، عراق، بحرین، یمن، لبنان چې د عربستان په پرتله خالص الس پیدا کړی  
او پدې ویره کې دي چې مبدا ایران د عربستان څخه په افغانستان کې دمخه نشي، نو پدې وجه خپله مالتړ د تروریستې 

عودې له پاره یواځنې انتخاب دی چې په افغانستان کې ډلو څخه او په خاص ډول د داعش د تند الرې ډلې څخه د س
د هغوي څخه مالی او تسلیحاتې مالتړ تر سره کړی. سعودی عربستان پدې پوهیږی چې د داعش تنده ډله چې غالباً 

په سیمه کې دي.د هغوي له پاره باید  د شعیه مذهبو پر ضد ده بهترین انتخاب د ایران د سیاست د را ایثارولو لپاره
ورچلې رامنځ ته کړی او دا مناسب سنګر یواځې او یواځې کیدای شی په افغانستان کې وسي، چې په هیڅ ډول نه  م

د   اخیستنه لری چې ګویا دغه ډلې  بندیزونه پدې هیواد کې شتون لری.داسې  او نه کوم کاری  کوم سیاسي ځواک 
زی ډیري  څخه  وجې  لدې  تطبیقوي  باندې  هیوادونو  اسالمی  په  حکم  ته  شریعت  ماشین  جګړیز  ددوي  پیسې  ادی 

                                                                                                                          .يلیږدو
                             

  : امريکا
  

په سیمه کې ستراتیژیک شریکان دي، د ایران  د امریکا ګډې وجهې د سعودې عربستان اود خلیج هیوادو سره چې  
په اړه سره یو الس ګڼل کیږي کوم هغه سیاست چې عربی هیوادونه یې پر مخ وړي امریکا د هغې څخه په بشپړه 

          .توګه مالتړ کوي
عیورې  تیریدو یا باید د افغانستان د کومه سیالي چې لری کچه نسبت ایران ته د روسانو سره لوړه امریکا یان په ډیره

دروازې څخه ډیر فشار په روسانو واچوي، چې په همدې وجه د افغانستان د شمال کړکیچ امریکا یانو ته ګټور دي. 
امریکایان پدې ډیر ښه پوهیږي   کله چې روسان د اوکراین په مسله کې د امریکایانو او اروپایانو سره مخامخ کیږي

هم کواالی شی چې پر اروپایانو باندې فشار   هغوي انو له پاره کوم خاص تاثیر نه لري، ځکهچې بندیزونه د روس
راوړی لکه: د خپلو ګازو بندول پر اوکراین، او یا دا چې د امریکایې او اروپایې هیوادونو پر سوداګریزو توکې  

. د امریکایي او اروپایي امتعې »  د روسي بازارونو ته او هم کواالی شی چې خپله ترانزیتې جریان پرې کړي بندیز
کالي« له پاره د اوبو او وچې د الرې، پدې اړوند یو بل انتخاب باید ارمنځ ته او د فشار یه بڼه را څرګند شی او هغه  

 .دا چې د تروریستانو نشرول او ډیرول دي
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  : انګلستان
 

تان یې د نوي او زیږول شوي ماشوم په عنوان رامنځ ته او د یو آزاد هیواد تر  انګلستان هغه هیواد دی چې پاکس
سرلیک الندې طراحی او د هغه څخه یې په پشپړه توګه مالتړ وکړ، تر دې حده پورې چې په افغانستان کې د یوه  

ورته لپاره  پایښت  پاکستان  د  ملی حکومت څخه  او  ت د رسیده ضرر مظبوط  رامنځ  یې  نقشه  د   کړله ه طالبانو  چې 
و جنګیږي، او داسې یو حکومت په افغانستان کې رامنځ ته کړی چې دپاکستان د   ګټه عربستان په پیسو د پاکستان په

په   رهبری طالبانو د انګلیس استخباراتې سازمان سره مرستندوی او د د آمر الندې وی پدې کې هیڅ شک نشته چې
لټه کې دی چې  .کچه مهم رول لوبوي او خپلهانګلیس پدې  ته ننوزي  افغانستان  بڼه او میتود   پریوت بیا په کومه 

سر لیک الندې چې سل کاله  انګلستان هیواد د یوه زوړ ښکیالک ګر تر په سیمه کې مظبوط کړی، د (موقیعت )
  او ددې هیواد څخه  وه په درې واړه جګړو کې ماته خوړلي پر مټ دمخه یې د افغان غیرتې او په وطن مینو افغانانو

دهغوي په نیول شویو   په تیښته بریالي شول او په نړۍ کې یې هغه امپراطورې ته ماته ورکړه چې په ټیټو سرو
د    ش – هه ۱۲۹۷ د  کې چې  -م  ۱۹۱۹د اګست کال    ۱۹په پایله کې د افغان دریمه جګړه په   .هیوادو کې لمرنه پریوته

سیاسي استقالل  ېون کې د غازی امان هللا خان په مشرسره سمون خوری د راولپنډې په تړ  نیتې ۲۸اسد د میاشتې د  
کوم برحقه ټپونه او داغونه چې   .تر السه کړ او د انګریز استعماری طلسم د لومړی ځل له پاره په نړۍ کې مات کړ

تل ډیر کلونه یې د افغانستان له سیاست څحخه قسماً ځانونه لیرې وسا  وه د افغانانو له خوا انګریزانو ته ورکړل شوی
 .سر لیک وه و خو استخباراتې سازمانونو یې په ګڼو بڼو د ګران هیواد افغانستان د ویجاړولو پالنونه ددوي اجنډا

  
 .د ریمې برخې پای د

 
 .کې برخې دوام په راتلونکې لیکنه همدی د
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