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 ۱۰/۰۵/۲۰۱۷         انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 د ایران او سعودی تر منځ تاو تریخوالی
 ا شریک پالن دید اسرائیلو او امریک

 

دا اوسنۍ خبره نه ده چی د ایران دولت په نړۍ کی د شعیه مذهبه مسلمانانو د مشر، الرښود او په اسالمی نړۍ کی 
هغوی ته د هر ډول کړو وړو د سرته رسولو د پاره د اعلی سر قوماندان حیثیت در لودلی او د نړۍ ټولو شعیه 

لحاظه د دویمی قبلی په سترګه ګوری او هر امر یی بی له  ته د مذهبی مذهبو مسلمانانو ته تهران د سیاسی او قُم
 دلیله منی. 

همدارنګه له هغه وخته چی د اسالم د مبارک دین ظهور د پخواني یثرب ) اوسنی عربستان ( له دښتو څخه د نور 
م د دین د ټولو ډلو او شعلی نوری نړۍ ته خوری کړی دی، نو د دی هیواد ټولو رهبرانو او مشرانو ځانونه د اسال

ټولو مذهبونو د شعیه ګانو په شمول، اصلی وارثان، ساتونکی او مستحق رهبری کونکی ګڼلی دی او ګڼی یی. 
سمانی دین پوهان او فالسفه و ته نه د عالم آهغوی هیڅکله د نوری دنیا اسالمی عالمان او د دی وروستی او مکمل 

ته بل چاته د دی صالحیت ورکړیدی چی د اسالم د دین په هکله د مثبتی په سترګه کتلی او نه یی له ځان څخه پر
ګټی اوچتونی د پاره نړیوالی هلی ځلی سرته ورسوی. په دی برخه کی د مثال راوړلو اړتیا ځکه نشته چی د ټول 

هم هغه  سترو اسالمی هیوادونو دینی عالمانو لکه د مصر، تُرکی، افغانستان او نورو د وخت عالمانو او پوهانو
وخت د دی امکانات تر د السه کړی چی خپل اسالمی نظریات نوری دنیا ته وړاندی کړی، کله چی لومړی هلته 

 تللی او د هغوی سره د مناظرو او مصاحبو نه وروسته یی خپله وړتیا په اثبات رسولی ده. 
نور  تر منځ د اختالفاتو سببونهله هماغه وخته د عربو دی خود خواهی او غرور په اسالمی نړۍ کی د مسلمانانو 

واکمنان د محمد بن عبدالوهاب د افراطی طریقی  هم پسی لوی کړی او زیات کړیدی، کله چی د السعود د کورنۍ
نوری اسالمی نړۍ لوی عالمان او پوهان له دوی څخه ناراضه او خپه شویدی. دا اختالفات له  پیرو ګرځیدلی نو د

او پراخه شویدی، چی د السعود کورنۍ د یوی معاملی په کولو سره د عربستان په هغه وخته را هیسی ډیر قوی 
 د پاره د دوی له خوا نړیوالی هلی ځلی پیل شویدی.  او د وهابیزم د پراختیا خاوره واکمنه شویده

ییع د د نوری اسالمی نړۍ سره د وهابیانو د نظریاتو اختالفات دومره په شدت سره محسوس نه و، خو د اهل تش
اسالمی ډلی سره دا تشنج او کشمکش ال د پخوا نه محسوس و او هغه وخت چی د امام ُخمینی په مشرۍ په ایران 

شیطان کبیر( نوم ورکړ او د اسرائیلو ته د ) کی اسالمی انقالب سرته ورسیده او د بریالیتوب سره سم یی د امریکا
احمدی نژاد یو وخت و ویل چی د  س محمدیه جمهور رئسره یی تر دی حده دښمنی را واخسته چی د ایران یو

اسرائیلو نقشه باید د دنیا له نقشی ورکه شی(، نوره د دی دوه هیوادونو سعودی عربستان او ایران دښمنی هم له دی )
خیرو لرونکی هیواد په توګه د امریکا سره ذان اړیکی د تیلو د سترو تکبله پټه پاتی نه شوه چی د سعودی عربس

دی وی او دی، چی په ټوله نړۍ کی اوس د امریکا دښمن د سعودی دښمن دی او د سعودی عربستان د ږه ندومر
 ښمن د امریکا دښمن دی.

په نوم یادیده، د اسالمی انقالب  له بلی خوا د ایران دولت چی د رضا شاه د اقتدار په وخت کی د امریکا د ژاندارم
طقه کی د امریکا او د اسرائیلو د دولتونو تر ټولو په سخت دښمن باندی تر بری وروسته، نور د ایران دولت په من

بدل شو، او د امریکا دولت ټول هغه څه چی پخوا یی د ایران د دولت په ذریعه سرته رسول د عربستان غاړی ته 
 ور واچول.

ته ورواچول شول،  کله چی د امریکا له خوا د ایران د شاهنشاهی دولت وظایف د سعودی عربستان د هیواد غاړی
یلو د هیواد سره اړیکو کی تغیر راوست او د امریکا په مشوره یی د هغو هیوادونو په ېتر ټولو د مخه یی د اسرا

 تضعیف کولو کی کار پیل کړ چی د اسرائیلو د پاره تری خطر محسوسیده.
ونو خصوصاً ایران او سعودی امریکا او اسرائیل دواړه په دی ښه پوهیدل چی که و کولی شی چی د اسالمی هیواد

ایران( او بل ) سعودی عربستان ( د اهل تسنن او ټولی اسالمی نړۍ د ) عربستان تر منځ چی یو د اهل تشییع
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سانۍ سره به و کوالی شی چی په منځنی ختیځ کی څه آمشرتوب دعوه لری، یو د بل په مقابل کی ودروی نو په 
 ه نړۍ کی به خپلو هدفونو ته په اسانۍ سره ورسیدلی شی.چی حتی په ټوله شرقی او مخ پر انکشاف

په ټولو هیوادونو کی د شعیه او ُسني په  دی دواړو دولتونو په ټول توان سره زیار و ویسته چی لومړی د عربی نړۍ
اق، نوم عوام خلک یو د بل په وړاندی را و پاروی ، په ځینو هیوادونو کی د مستقیمی مداخلی په مرسته لکه په عر

مذهب د پیروانو  یمن، سوریه او نورو کی په دی و توانیدل چی د ایران او سعودی عربستان تر منځ د شعیه او ُسنی
 اور یی ټر منځ تازه وساتی.  د ګټو د ساتنی په سر سره ښکر په ښکر شی او د ِدښمنۍ

نور ( ۴۶نیټه د شعیه ګانو یو مشر چی نمر باقر النمر نومیده د ) د جنوری په دویمه زیږدیز کال( ۲۰۱۶کله چی د )
له لوری ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم او د محکمی حکم  کسانو سره د سعودی عربستان د دولت

و عملی شو، نو د دی دواړو هیوادو تر منځ سړه جګړه دومره ګرمه شوه چی تاو یی په پاکستان، افغانستان او نور
 هیوادونو کی هم بی ګناه خلک و سوځول. 

دا هم ټولو ته معلومه ده چی د افغانستان د اسالمی دولت تقریباً ټولی مخالفی وسله والی ډلی د پاکستان د دولت له 
الری د سعودی عربستان او د نورو افراطی ُسنی عربی شیخانو له لوری تقویه کیږی، خو په دی وروستیو کی 

د هیواد سره د ژورو اړیکو په لرلو د طالبانو د ځینو ډلو سره ځان نژدی کړی او د افغان دولت په ایران هم د روس 
حمایت کوی چی ګواکی د امریکا، پاکستان او عربستان په الس د جوړ شوی نوی خرابکاری  ضد یی په دی نوم

 ډلی )داعش( په وړاندیی تری کار اخلی.
مخالفت لری بلکی د ټولو هغو هیوادونو ته چی د سعودی عربستان سره ایران نه یواځی د سعودی عربستان سره 

نژدی اړیکی لری هم په ښه سترګه نه ګوری او چی څومره یی له توانه پوره وی دښمنی ورسره کوی. په همدی لړ 
له  کی یی دوه ورځی د مخه د پاکستان دولت ته اخطار ورکړ چی د خپل هیواد په دننه کی د ترهګرو ډلو مرکزونه

منځه یوسی او که دا کار و نه کړی نو ایران به د هغوی مرکزونه د پاکستان په خاوره کی په نښه کړی. همدارنګه 
ایران د سعودی عربستان د یوه چارواکی د دی خبری په ځواب کی چی د ایران په دننه کی به اور بل کړی، ویلی 

پیداکیدو کی یو ګام پورته کړی ایران به د مکی او مدنی دی چی که سعودی عربستان په ایران کی د نارامیو په را 
 له مقدسو ښارونو پرته د عربستان په ټولو ښارونو ګزارونه وکړی او هغه په هدف و ګرځوی.

 .، اسرائیلو، روس او انګریز اصلی هدفهمدا دی د امریکا
لوټولو ارمانجن غدار او مکار  که دا د اسالمی نړۍ سر سخت دښمنان او د دوی د هر ډول شتمنیو دچورولو او

قوتونه په دی بری و مومی چی د ایران شعیه مغرور اخوندان او د سعودی عربستان فرعون صفته وهابی واکداران 
یو دبل سره د ګرمی جګړی میدان را کش کړل شی نو نو بیا به د اندونیزیا نه را نیولی تر د مراکشه پوری په ټولو 

او داخلی مذهبی جنګونه پیل شی او په دی توګه به د اسالمی نړی په نابودۍ او که  اسالمی هیوادونو کی کورنی
نابودی نه وی، نو په بی حده خرابۍ سره و کولی شی چی همدا شر جوړونکی د اسالمی هیوادونو مکمل کنترول تر 

 دالسه کړی.
سو دا بی عقلی، جهالت، کبر او نو واوری د شعیه مذهب ټیکه دارانو، د ُسنی او وهابی مذهبونو دالالنو! ستا

غرور به د اسالم د مقدس دین او د دی مبارک دین د اخوت په اصولو داسی ناوړه معامله وی چی ټول تاریخ به 
یی په یاد ونه لری. تاسو ولی نه پوهیږی چی دا ستاسو په الس کی درکړ شوی وسله د اسالم او د بشریت د 

وسله ده. دا  اسالمیت، دا دانسانی او اسالمی مینی د بربادۍ او د بد مرغۍ نیکمرغی وسله نه ده، دا دانسانیت او
دخپل ورور سینی ته مه نیسه او د دی په استعمال د خپلی پتمنی مور او عزتمنی خور له سره د حیا زړوکی مه 

 لری کوه. په هوش راشه ورور او د ښمن وپیژنه. 
 

 پای
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