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اختر محمد یوسفی

د پاکستان او سعودی عرب خړپړ اړیکی؟
واک د انسان له توان څخه سرچېنه اخلی او سر را راپورته کوی ،خود جوش خوځښت کوی ،نه دا چې یواځی
واک د پټ سودا په پلمه کوم کار وکړی ،بلکه واک ځان د نورو سره په ښکاره توګه یوځای کوی ،د نورو سره په
ګډه او خوښی سره یوځای کار کوی .پر واک هیڅکله یو کس په یواځنی سرقدرت نه لری ،بلکه واک له یوی ډلی
پالس کښی وی ،واک تر هغه وخته پوری شته ،چې د هغی ډلی یوالی وجود ولری«( .هنا آریندت»)

د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي ،له سعودي سره د دغه هېواد د اړیکو خرابېدو خبرونه ناسم دي .ښاغلی
خان د پاکستان یو خصوصي تلوېزون سره مرکه کې زیاتوي ،اسالم اباد له ریاض سره کوم اختالف نه لري او د
ورورولۍ ښه اړیکي ورسره لري.
سعودي د پاکستان یو مهم ملګری دی او تل یې په سخت وخت کې د پاکستان الس نیولی دی .دا ځل یې هم خورا بد
حالت کې زموږ م رسته وکړه .له ریاض سره د اسالم اباد د اړیکو خرابېدلو ګنګوسې بلکل ناسمې دي .له سعودي
سره خورا ښه اړیکي لرو ،موږ له ریاض سره پرلپسې تماس لرو .له دې مخکې پر  ۲۰۱۵کال هم د ریاض او
اسالم اباد اړیکو کې هغه مهال جنجال پیدا شو چې پاکستان د سعودي په مشرۍ د عرب ټلوالې چوکاټ کې یمن ته د
پوځ له لېږلو ډډه وکړه .د بلی لخوا د پاکستان سره د سعودی عرب اړیکی هغه وخت خړپړ شول ،چې پاکستان
غوښتل سعودی عرب د اسالمی کنفرانس د فوق العاده غونډی له الری د کشمیر پر مسله باندی د هندوستان د
کشمیر برخه د رسمی کولو په تړاو پر هندودستان فشار راوړی ،مګر سعودی عرب د پاکستان دغه پیشنهاد ندی
منلی .د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیچاره تر اوسه پوری هم د خپل کریکیټ د لوبی د کپیټان په خوبونو
بیده دی ،د نړی د سیاسی تحوالت او کړونو څخه پوره بیخبره دی .لومړی دا چې مذهب د کلتور یوه برخه ده ،د
مذهب پواسطه یو ملی دولت نسی جوړیدای .دا خبره په هم یاد وساتی ،چې په یو هیواد کښی یواځی د یوه مذهب
پیروان او یا د یو قام خلک ژوند نه کوی ،بلکه په هر هیواد کښی د ډول ډول مذهبونو پیروان او قامونه ژوند کوی.
په هرهیواد کښی د هغه هیواد ټول وګړی چې په هر مذهب او قام پوری اړه وی په هغه هیواد کښی د ژوند او
مصوننیت حق لری .په پاکستان کښی د نورو مذهبونو او د قامی وړو ډلو ژوند لکه دوزخ دی .په پاکستان کښی د
نور مذهبونو پیروان او قامونه د ژوند امکا نه شته دی .په پاکستان کښی د وګړو د برابر ژوند حق سره له دی چې
د پاکستان په آئین کښی د کاغذ پر مخ لیکل شویدی ،مګر د عمل په ډګر کښی پاکستان د نورو مذهبونو پیروان او د
وړو قامی ډلو ژوند د محبس په شان ژوند دی .د  ۱۹۴۷عیسوی کال سره سم  ،کله چې انګریزانو په «پاکستان»

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کښی د محمد علی جناح په مشری د «پاکستان» مذهبی دولت بنسټ کیښودل شوی دی ،په سیمه او نړی کښی د
جګړی اور هم بل شویدی.
پاکستان د خپل پیدایښت په لومړی سر کښی هم د یو آزاد هیواد او واک په توګه منځ ته ندی راغلی .د پاکستان
پیدایښت د  ۱۹۴۷عیسوی کال څخه را پدی خوا انګریزانو د کامنویلټ په چوکاټ د یو مزدور هیواد په توګه هغه
وخت را منځ ته شویدی کله چې انګریزانو د هندوستان څخه د وتلو په درشل کښی ؤ ،انګریزان هندوستان یی په دو
برخو وویشل .انګریزانو د خپل راتلونکی شومو اهدافو لپاره د هندوستان او افغانستان پر خاوره باندی یی اوسنی
پاکستان هیواد جوړ کړیدی .پاکستان د خپل پیدایښت درواویا کلن په تاریخ کښی د سیمی او نړی په چارو کښی د
یوی سرطان دانی په توګه د خپلی جاسوسی کارخانی آی .اس .آی پواسطه هره ورځ په سیمه او نړی کښی نوی
ناورینونه او جګړی را باسی.

پاکستان په دی وروستی پنځو لسیزو کښی تالش کوی غواړی چې په افغانستان کښی د پاکستان په شان «اسالمی»
تندالرو تروریستان لکه د طالبانو ډله واک ته ورسوی ،تر څو چې پاکستان وکوالی د افغانستان څخه د خپلی پنځمی
صوبی په توګه کار واخلی.
د پاکستان اوسنی صادراتو و سیمی او نړی ته د «اسالمی» تندالرو تروریستان توکی دی ،کوم چې دا صادرات په
خاصه توکی هندوستان ،افغانستان او نړی و نوری هیوادو ته د باج د اخستلو لپاره صادر وی .د پاکستان تندالرو
تروریستان صادراتو ډول ډول نومان (مجاهد ،طالب ،داعش) لری ،چې د وخت د غوښتنی سره سم یواځی د
«اسالمی» تندالرو تروریستان نوم بدلیږی او خپل خونړی جګړی ته دوام ورکوی .د افغانستان د ورانولو لپاره د
عمل په ډکر کښی د پاکستانی پلویان که مجاهد دی او که طالب یا داعش دی د «اسالمی» تندالرو تروریستان ټولو
تر منځ هیچ ډول توپیرونه نشته دی ،ټوله «اسالمی» تندالرو تروریستان په افغانستان کښی فقط یو هدف لری چې
افغان وژنی او افغانستان ورانوی.
انډپنډنټ ورځپاڼه لیکی دکندهار پخواني امنیه قومندان شهید جنرال عبدالرازق دوژلو طرحه کوونکی مال شیرین
نورزی اوس مهال افغان حکومت سره دطالبانو په مرکچي دی .پالوي کې ټاکل شوی دی .دطالبانو یو ویاند ذبیحهللا
مجاهد ویلی" :خبرې اترې دهغو ترمنځ کېږي چې په جنګ کې وي .له هغو سره دسولې خبرو اترو ته اړتیا نشته
چې جګړه کې ورسره ښکېل نه وی .ذبیح هللا جاهل د آی .اس .آی .ډنډوره چي ته باید وویل شی چې سوله د
جګړی د ښکیل د ډلو او قاتالنو پواسطه منځ ته نشی راتالی ،بلکه سوله په افغانستان کښی دعادل مینځګړی سړی
لخوا منځ ته راځی .دا چې ډاکترعثمان تره کی په فرانسه کښی ناست دی او لکه د پاکستان د لومړی وزیر عمران
خان په شان په افغانستان کښی د طالبانو د «اسالمی امارت» د واک د راتګ خوبونه وینی ،جنایتکارو طالبان ته
ملی اتالن وایی څه عجبه خبره نده .ټول د راسیستی افکارو پلوپان تل داسی خوبونه وینی چې د دوی خوبونه په
حقیقت باندی بدلول کوم آسانه کار ندی.
د پاکستان ویجاړ او شوړیدلی اقتصاد د مرګ په پوله باندی پروت دی .نور نو د سعودی عرب او د نورو عربانو
خیراتونه او ذکاتونه پاکستان ته کم شویدی .پاکستان بیا د امریکی د مرستو د لړی د بیا پیلولو په تمه دی چې طالبان
یی د خبرو لپاره اامریکی سره کیښنولی دی ،مګر تر اوسه د امریکی مرستی و پاکستان ته ندی پیل شوی ،نو ځکه
پاکستان د طالبانو پواسطه په افغانستان کښی د سولی په الره کښی خڼدونه او بهانی جوړوی.
د سعودی عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خپل وروستی سفر په لړ کښی د هندوستان سره د سل میلیاردو ډالرو په
ارږښت باندی د هندوستان سره د پانګونی قراردادونه السلیک کړیدی .د هندوستان سره د سعودی عرب نږدیوالی
و پاکستان ته رښتنی د خطر هغه زنګ دی کوم چې پاکستان نور نسی کوالی چې خپل د «اسالمی» تندالرو
تروریستان د ډلو پواسطه د سیمی او نړی هیوادونه و بیروی او باج تر الس کړی.

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

متحده عربي امارات او اسرائیل د سولې تاریخي تړون السلیکوي .د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعالن کړی چې
متحده عربي اماراتو او اسرائیل د خپلمنځي اړیکو د نورمالولو هوکړه کړې ده .ولسمشر ټرمپ ،د اسرائیلو لومړي
وزیر بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي د شهزاده محمد بن زاید په یوه ګډه اعالمیه کې ویلي ،هیله لري چې دا تاریخي
پرمختګ به په منځني ختیځ کې سوله راولي .په دې اعالمیه کې راغلي ،د دې تړون له کبله به اسرائیل په ختیځه
تړانګه کې د فلسطین د خاورې قبضه کول بند کړي.

اسرائیل تر دې دمه له هېڅ کوم خلیجي هېواد سره دیپلوماتیکې اړیکې نه درلودې.
خو متحده عربي امارات او اسرائیل د تړون السلیک په سیمه کې د ایران د فاشیستی مالیان د نفوذ د کموالی په
معنی ده.
پای.

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

