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 ۲۶/۰۵/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د ریاض کنفرانس
 د ترهګرۍ سره د مبارزې او که د ایران لپاره د ګواښ سرمشریزه؟

 

ځ په سعودي عربستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم سرمشریزه کې چې د امریکا ترڅنګ تیره یکشنبې ور
هیوادونو مشرانو ګډون کړی؛ د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر ټرمپ د افغان  ۵۴د اسالمي هیوادونو د نېږدې 

د کې له طالبانو سره په جګړه پوځیانو ستاینه کړې او زیاته کړې یې ده چې د افغانستان زړور ځواکونه په خپل هیوا
دي او له متحد عربي اماراتو مننه کوم چې افغانستان ته یې ځواکونه استولي دي. نوموړې د یاد کنفرانس په ترڅ 

 کې ځینې جالبې او د فکر وړ څرګندونې وکړې. 
 

ړ خو زیاته یې کړه داسې یې یاد نه ک ه ایران پرته د کوم بل هیواد نومیوه د مکس او د بحث وړ خبره یې دا ده چې ل
هیوادونه هم شته چې د ترهګرو مالتړ کوي، هغوی ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. نوموړي همداراز د 

یلو له ولسمشر سره په ګډ خبري کنفرانس کې هم ایران ته خبرداری ورکړ او زیاته یې ئدوشنبې په ورځ د اسرا
ږد فوراً بند کړي. بله د مکس وړ خبره یې ترهګري یواځې د کړه، ایران باید ترهګرو ته روزنه او د پیسو لی

اسالمي هیوادونو پورې منحصرول دي. نوموړي د اسالمي هیوادنو په کنفرانس کې ویلي چې ترهګري په اسالمي 
هېوادونو کې روانه ده او د دغو هېوادونو مشرانو ته په کار ده چې پر خالف یې د مبارزې لپاره سره یو الس شي. 

اراز ډونالډ ټرمپ په دغه ناسته کې له اسالمي هېوادونو وغوښتل چې له خپلو سیمو ترهګر وباسي او د مسلمان همد
 د کلیمې پر ځای یې د شیعه او سني کلیمې جال جال یادې کړې.

 

په تازه کې د ښاغلي ټرمپ څرګندونو ته د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې ترهګر د جوماتونو نه، 
د امریکا او د هغې د متحدینو د پالیسیو زېږند دي. ښاغلي کرزي ویلي ترهګر اوس هم په هغو هېوادونو کې  بلکې

مرکزونه لري او ازاد فعالیت کوي چې امریکا یې مالتړې ده او مالي مرستې ورسره کوي. کرزي د ډونالډ ټرمپ 
شیعه او سني کلیمې جال جال یادې کړې؛ ویلي  هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د مسلمان د کلیمې پر ځای یې د

 چې سني او شیعه دواړه لکه په مسیحیانو کې د کاتولیک، ارټو ډوکس او پروټسټانټ په څېر وروڼه دي.
 

لومړی خو دا چې ترهګري مسلمانان نه کوي بلکې ترهګري د اسالم له سپیڅلي نوم څخه په ګټې اخیستنې د نورو 
د اسالم د بدنامولو په خاطر یې د اسالم د عوده دارانو په الس ترسره کوي. دا سمه  کفري هیوادونو پروژه ده چې

ده چې ترهګر په اسالمي هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې روزنځایونه او پناه ځایونه لري خو تغذیه او مالي 
تحده ایاالتو په میلیاردونو کلنۍ مالتړ یې د کفري هیوادونو په الس کې دی. ښه بېلګه یې له پاکستان سره د امریکا م

 مرستې دي چې اوس هم  دوام لري.
 

دویمه دا چې د ریاض په کنفرانس کې ښاغلي ټرمپ یو ځل بیا د امریکا د پخواني ولسمشر په پل پل کېښود او 
پاکستان چې د ترهګرو اصلي او ستر روزنځای دی؛ له ړندې سترګې الندې تېر کړ. په دغه کنفرانس کې ډونالډ 
ټرمپ یواځې د ایران یادونه وکړه چې ترهګر روزي او مالي مالتړ یې کوي خو پاکستان چې افغانستان، سیمه او 

 ټوله نړۍ ترې په سور تنور کې والړه ده؛ هیڅ یادونه هم ونه کړه.
 

 مي هیوادونو په دغه کنفرانس کې د امریکا ولسمشر ټرمپ یادونه وکړه چې د ترهګرۍ جرړې باید وباسلد اسال
شي خو له بده مرغه ویې نه ویل چې د ترهګرۍ جرړې چیرته دي، ترهګري له کومه ځایه تغذیه کیږي او ټوله 

 سیمه چا ناکراره  کړې ده؟
 

جالبه دا ده په خپله هغه هیوادونه چې په دغه اسالمي کنفرانس کې ګډونه کوي؛ ځینې یې د ترهګرۍ اصلي مالتړي 
عربستان او متحده عربي امارات هغه لومړني هیوادونه و چې په  او سرچینې دي. همدغه پاکستان، سعودي

افغانستان کې یې د طالب نظام ته مشروعیت ورکړ او په رسمیت یې وپېژانده. عرب هیوادونه اوس هم په طالب 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_riad_conference.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_riad_conference.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پوره نفوذ لري او عرب شېخان یې لویې مالي سرچینې دي. همدغه پاکستان په ځلونو اعتراف کړی دی چې طالبان 
وی تر نفوذ الندې دي او د دوی په خاوره کې پناه ځایونه لري. نو بیا ولې ښاغلی ټرمپ د دغو هیوادونو یادونه د د

 نه کوي؟
 

ټرمپ د دې لپاره چې خپل سیاسي رقیب )روسیې( سره د خپل غالم )پاکستان( د نوې یارانې باج باید اخیستالی وای 
د ترهګرو مالتړی دی او که خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو باید او په زغرده یې د پاکستان نوم یاد کړی وای چې 

د خپل عمل سزا وویني. خو له بده مرغه چې داسې ونه شول. اوس ولسمشر غني ته په کار ده چې د خپلې وینا پر 
 مهال دغې اصل ته په پام د ترهګرو د اصلي حامي هیواد له مخه پرده پورته کړي او د پاکستان یادونه وکړي.
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