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 1تر 1 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

 
 

 

 ۰۵/۰۴/۲۰۱۵                                                  قرار مجید
 

 وکړي؟ مالتړ سعودي د باید ولې افغانستان
 

د ولسمشر غني په غیرعادي نوښتیزو پرېکړو کې یوه پرېکړه د یمن د حوثي یاغیانو په مقابل کې د سعودي د موقف مالتړ دی. دا 

پرېکړه که لو یوې خوا افغانستان له یوې تاریخي سیاسي انزوا څخه را وباسي، خو له بل اړخه یې سنجول شوی قیمت هم دومره 

ي چې موږ دې ورڅخه و وېرېږو. د دې پرېکړې تر ټولو غټ مثبت خصلت دا دی چې زموږ د بهرني سیاست په دروند نه معلومېږ

 برخه کې د روښانتیا یو څراغ بلوي او موږ له دفاعي، التجائي او سلبي سیاست څخه فعال او خوځند بهرني سیاست ته بیایي.

 :تاریخي دلیل
طرفۍ سیاست ناکام شوی، او معنا یې دا وه چې د دواړو لوریو له لوریېنې د برخمنتیا پر د افغانستان د تاریخ په دوران کې که د بې 

ځای له دواړو محروم شوي یو، نو د شمالي ګاونډي د طرفدارۍ په لوبه کې مو هم هیڅکله ګټه نه ده کړې. د وږیو مېلمه به هم وږی 

 وي.

بیا سړې جګړې پر مهال طرف نیولی، اوس له اټومونو، او  بالعکس، کومو هېوادونو چې د لویې لوبې، نړیوالو جګړو، او

پرمختګونو برخمن دي. موږ چې هلته مو له ځانه شیخه پیشو جوړه کړې وه، بې طرفي را ته د انزوا او وروسته وروسته د بې شرفۍ 

 په قیمت تمامه شوه.

 :مذهبي او کلتوري دلیل
اونډیو سره تړلی و، خو سیاسي هویت مو تل ورسره په ټکر کې و. همدا زموږ مذهبي او کلتوري هویت تل له سعودي او جنوبي ګ

المل وو چې ولس مو په یوه او حکومت مو په بله روان و. عربي نړۍ ته مو کاریګر د پاکستان په پاسپورټونو تلل، او هلته مو نسل د 

ه موږ سره ناسالمه او تخریبي راکړه ورکړه پیل پاکستاني په نامه شهرت پیدا کړ. د سالمې راکړې ورکړې په نه شتون کې عربانو ل

کړه، دلته یې په تروریزم او افراطیت پانګونه وکړه او ثمره یې دا شوه چې وینو یې. موږ په دې لحاظ د هویت د بحران ښکار و. 

همداسې تثبیت شي، خو له  زموږ شیعه وروڼو ته په ټول احترام، افغانستان یو سني هېواد دی. دا هویت یې باید د ملي ګټو په رڼا کې

شیعه مذهبي غیرسیاسي مراجعو سره زموږ د شیعه وروڼو مذهبي اړیکو ته هم بشپړ درناوی وشي. موږ باید خپل ورک مذهبي هویت 

وټاکو. له بله اړخه، پر سعودي برید پر حرمینو برید دی، چې د هیڅ مسلمان لپاره هم د زغم وړ نه دی. حرمین د سني او شیعه دواړو 

لپاره سپېڅلي دي او دواړه یې دفاع کوي. دا چې حوثي قبایلو او حزب هللا ډلې ال له وړاندې د حرمینو د فتح کولو اراده څرګنده کړې 

 ده، موږ نه یواځې دا چې د خپلو خلکو د احساساتو په پاس باید د سعودي مالتړ وکړو، بلکې دا مو مسؤولیت هم دی.

 :سیاسي دالیل
یران او روسیې لپاره ښایي په یمن کې زموږ معنوي مالتړ دومره خطرناک نه وي لکه د باګرام په هډه کې عمال د په سیاسي لحاظ د ا

دوی د ستر رقیب هډه. ایران چې پر هغې څه ونکړل، په دې به یې پالر هم ونکړي. په تېره دا چې ایران افغانستان ته خپل پرېمانه 

ره د ایران اوسنی حالت هم د سولې او ښه ګاونډیتوب حالت نه، بلکې د نااعالن شوې خصومت مجبوریتونه لري. البته، له افغانستان س

دی. ایران همدا اوس تروریستان را استوي، زېربنایي پروژې، په تېره د هایدرو پاور او بندونو پروژې مو د رشوت او فساد له الرې 

غانستان کې منفي فرهنګي مداخله کوي، دلته د تعصب او کرکې کړۍ له سقوط سره مخامخ کوي، افغانستان عمالً اشغال ګڼي، په اف

پالي، په سره ژمي مو کډوال را کوچوي، ځوانان مو په بې رحمانه توګه اعداموي او یا یې پر سرحدونو وژني او هیڅکله د یوه درانه 

کمپنۍ ته د هغې د دوولس ملیونیز قراراداد ګاونډي په سترګه نه را ته ګوري. په دوه زره اتم کې ایران د سلما بند سروې کوونکې 

 ټولې پیسې ورکړې او ورته یې وویل: دا پیسې چې ته دلته په کار ګټې، همدغسې یې واخله خو دلته دې ونه ګورم.

 :اقتصادي دالیل
الی، زموږ د دووه ویشت سني کم او زیات بډایه هېوادونه چې زموږ مزدورانو ته کار ورکوالی، زموږ په کرهنه کې پانګونه کو

اقتصادي ودې لپاره مرسته کوالی، زموږ د سوداګرۍ الره برابروالی، زموږ توکي پېرودوالی، او زموږ هېواد ته قرضه او 

مرسته ورکوالی شي د سعودي په ټلواله کې دي. په دوی سربېره د لوېدیځ، ناټو هېوادونو، او امریکا دم او دوعا هم د همدې لوري 

چې هم دین دی، هم دنیا. دې بلې غاړې ته مو هغه وږي پراته دي چې یا اقتصادي بندیزونو ځپلي، یا یې اقتصاد  په برخه ده. معنا دا

مافیایي شوی او یا خپله نورو ته سترګې په الر دي. ایران دې حد ته وږدی دی چې په افغانستان کې له دری سوه هکتاره زعفرانو 

 ضوع یې د اقتصادي خطر په توګه په خپل پارلمان کې مطرح کړه.کرل کېدلو یې هم دومره سر ټکاوه چې دا مو

 :جغرافیایي دالیل
افغانستان په وچه کې ایسار هېواد دی. زموږ انزوا زموږ ختیځ او جنوب ته له پرتو هېوادونو سره په اړیکو ختمېدای شي، نه دا 

 ه کړو.چې ال هم د نړۍ دې بل اړخ ته کش ولګوو او ځان نور هم کونج او زاویې ت
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