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 11/12/2112        ببرک زی ځدراڼ الحق   سراج

 دښمنان زاړه   تر ټولو کې ځ ختې منځني
 انالین شپیګل  : سرچینه

 سیدوو  فوکریستو : لیکوال
 ببرک زی ځدراڼ الحق   سراج: ژباړه

 
 کړه پیل   لو جګړهد تېوړاندې   په   د ایران عربستان  سعودي 

په اوان تشیخانو دغه عرب  .يالرو پریوځډ نومیلیاردوپه ته عربستان  سعودي په خپله جګړه مال ماتوونکې  لو تې د
  په هتکیک سر پمپولود خپل عربستان  يسعود .ورکړي ضربهسخته یوه ته ایران  زوړ دښمن څو خپلتر، دی منلي ځان
 .ويورواړستر زیان هم ته ایاالت متحده  ملګريمهم کې خپل مهال  لنډ

 

 
باید تېلو بیه د اومو په اوسط ډول  ي.کیږپلورل و ډالرامریکایي  ۵۸په ل تېاومه یو بیرل بازار کې نړیوال په  - ریاض

ده.  شوي راټیټه ته  لرواډ ۲2 لو بیهد تېونه کړي اوسمهال یر تاوان ډچې سعودي عربستان لپاره د دې  ي.همدومره و

لږ تېلو  دغونډه کې   اوپکصادروونکې هیوادنو ټولنې  تېلو د دکې ویانا په لو وزیر علی النعیمي د تېعربستان  سعوديد
 .وه پریکړه او پرځاې پریکنده  ،هوښیاره چې دا یوه، وویلده ورسته  لږ ونیوله،ولو مخه استخراج

 به   سره  پریکړيدوی  د  دراولي  او  ښت کمکې  تولید  په لود تې ،لشو کولي   ټولنې  اوپکد چې   دې  له  سره
 تیر دغو نقدو پیسو څخه  له   چارواکې  لتد شاهي دو عرب   د سعوديخو  . وای شوي   جګې بیرته  لو بیه دتې
د سعودي   ي.وزغم هم  زیان  ستر سره رو لوبه  وکړي  او یوه    داسي  ېلوسره تشي د لي کو . سعودیان  ول ش

ولت د شاهي . نشتهدولت داسي   بل  کې منځ  په  هیوادو  او صادروونکې  وونکې لو د تولیدد تېعربستان  په  شان 
د اپل ګرځنده شتمني د دوی  .ډډه لګولې ،کیږيالره ډامریکایې میلیارده  ۲۳۸ اټکلچې  ،زیرمو باندېي خپلو مال په

 .دهه ډیرڅلور ځلې مخي له اټکل د  ،دهني کمپاکه ارزښتمناو  سترهتر ټولونړۍ  د لاوسمها چې څخهکمپني  تیلفون
  ګړهجپه   بیو  لوتې د کې   مارکیټ یوال  نړ په    وړاندې په  نو شي د خپل سیاال  د همدې امله سعودي  عرب کولي

 .ده  شوي پیلوړاندې په روسي او متحده ایالتو  ، د ایران  پرتله  نورو په  ا جګړه  دد  ي.ووه کې  دغري 
 

 ي.پیل کړ جګړه وړاندې د تېلو  په  زموږ  سعودي  ،ادعا لري ایران 
 دولتونه  هڅه  اړه ودی . دوهیواد   ال ستر سی عریستان  کې د سعودي   منځي ختیځ  په  رژیم  شیعه   د تهران

   خلیچ دسعودي  عرب   ي.ولر اغیزه  خپله  هیوادو کې  ین   راو بح ه ، عراق سوری ،لیبنان یمن،  په  چې کوي،
 ي.څیر استعمالو په  وسلې د   لتې جګړه  کېه  سړ  په  سیمې 
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  سنولسمشر ح ي.کیږ تمویل   پیسو څخه اویا  د تېلو د  سلو  کې  عواید په  کورني   یا بودیجه  دولت  ایران  د  د
بیه  ېلو ت اومه  یو بیرل  د کې کال  211۲ په  ده  ، چېوویلاړه    په د بود یجې  وینا کې  یوه  خپله  په  روحاني 

 لږ   سلنۍشل  تېلو کې اومو  بیرل  یوه  په  دی، چې   مجبور  دی  وو. اوس  ډالره  اټکل کړي امریکایي  111
 ایيګد  دله امله   نړیوالو بندیزونو داو    پروګرام  اتوميد النجمن    اقتصاد دایران هم    هسې ي.کړ عواید ترالسه 

 ي.ش ۍ نوره  کمزور ال په  جګړه کې   اقتصاد به  د تېلو  دایران رسیدلي دی،  ته  کچي 
د   وړاندې په  موږ   دا زوایي،  دوی  ي.لغند جوتو ټکو په  تهران  کې حکومت  د ریاض د تېلو سیاست  په 

وکړه   ناصر سوداني معاون   انرجي کمیسیون د  د ایران  مخه  د ه څووخت ده . دا خبره   جګړه یوه عرب   سعودي 
مر الن  د شیخ  دوی بلکې ، غچ  اخلي  په سوریه، عراق، یمن  کېڅخه   زموږ  یواځې   غواړي  نه دوی  دی وایې،.

 ي.اخل غچ خپل     هم زموږ  غبرګون  په  بدل کې اړه   په  ام د اعد
پر النمیر تور دی، چې یو شیعه  مال ته  د اعدام حکم  وکړو .  اکتوبر کې  د سعودي  عربستان  یوې  محګمې  په 

 تان  عربسدي  سعو داو  د تېلو  ډیرې  بډایې سر چینې لري  چې  سیمه کې  په  کتاف  څخه  د  ډیر و کالونو  له ده 
تر مشرۍ  په  ده په  ددې خوا  را په څخه   کال 2111 د .غوښتله  خپلواکې نیمه  ،دي  استوګنکې  په ږکې  شیعه ل
 ي.د  شوي  وژل  نیول  شوي  او  خوا د امنیتي ځواکونو له  وګړې   ډیر شمیر  ې کشویو الریونونو  سره 

یا اس  سره  په ډیر قوت  په  سعودي  عربستان  څنګه  چې  ي.سره  ګوراو اندېښنه   ډیره ځیر په  د ایران  مشران 
چین، په  اوږده  موده  کې سعودي   ي.ته کو ځان سرچینې  عوایدو اصلي  تېلود څخه  سیال  فارسي  خپل  کې 

ا تخفیفونه وکړل، د دک تخفیفونه  نه   د سخاوتد تېلو په تړونونو کې  تیر اکتوبر کې  په  هندوستان او ویتنام  ته 
 .لیرابو ته  بیو جګړې  لوایران  د تې

 

  Fracking ارزې  باندې   بیو جګو   لو  پهد تېلوبه  یواځې  د 
 . یږيکړ د تېلو د ټیټو بیو څخه   ایران لکه  هیواد هم   ، دغهدی  هیواد نه غړې   ټولنې  اوپک  ایران  د  لکه  روسیه

د دوی  وو.  کړي  اټکل  ډالره   امریکایي 11۲ اوسط ډول  په  تېلو بیه  د یو بیرل  هم  ماسکو  لپاره  کال   211۲د 
ال ک په  سم   شویو موخو سره  خپلو د اټکل  یه  دروس کې  بدل په  ډالر   د هر یو وختل، ناسم  ټول  اټکلونه  دغه 
پالنونو جوړونکې  ښاغلي   د ستراتیجکو وزارت   د مالیې روس  د ي.ورکو  ډالر له السه میلیارده  دووه  کې 

  میلیاردو ۵1تر  نه  ۰1د   ته روسیه  کې  به   روان کال  همدې  په ي.کل کواټ ول په  دې  ډاورشینکن  مکسیم 
 ي.شي زغمله ونبه  دا توان   روسیه ورسیږي،  زیان و ډالر 

تېلو باندې ګرم   په ارزانه  دي ،چې د تېلو مارکټ  لټه کې  دې  او د امریکا متحده ایاالت  په  عربستان  سعودي 
کې  ریاض په ؟کړيکمزوري نوره ایران  سیالجیوستراتیجک خپل و سره راټیټولد تېلو بیو په به دوی  ي.ولمبوي کړ

ه پ دې الرې له غواړي، دولتونه دوواړه هو! وایيرشید ابنامي  ښاغليمشر  مرکزد تیلو سیاست دعربستان سعودي د
  ي.سر ش پهالس  څخهپلوي  له رژیمسوریه کې د اسد  په، ترڅو دوی ډیرکړيفشار باندې  اسکو او تهرانم

نه ټه ګد متحده ایاالتو په بیه د تېلو ټیټه کې مهال  اوږد په یې برخه بله ده، برخهتیا یوه ښد ردا شي څه  ډیر چېولې 
 ي.ش يلتړو زیرمې د تېلو نويبه سره   Fracking – Methode میټود دالنجمن د خپل متحده ایاالت ځکه  ي.پیروځ

رل  یو بیکله  ،ولري مهال ارزښتهغه پروژه  بیهګران  دغهبه ته نګتن واشچې باور دي،  دې په تحلیلوونکې چارو د
 ي.لږ  و  کې ه پ ګټه ایانو د امریک که څه  هم وي  او   الرهډ  ۵1ه پ ه  لږ ترلږ لو بیه تې
 ډیرڅخه  ځلې څلور د بیرل تېل یوکې ختیځ  منځني پهچې لکه  ،ترالسه کولیو بیرل تېل  ود له الرېمیټ  Frackingد

 ي.شپمپ پورته کته کې ځمکه  په
مهال  لنډ په .هم نګتن کېواشپه خپل مهم ملګري ، بلکې يزیانمنوتهران دښمن  زړویواځې خپل نه عربستان سعودي 

 کوليلت دو  شاهيسعودي داو  کنه بیولي شي پرمخ اسيهمدنوره لوبه  لو بیوتې د چې ،پریکړه وکړيباید ې سعودي ک
 .شي يلکو خواښینۍله ځانه کې بیه ټیټه  لو پهد تېمتحده ایاالت  ملګريمهم خپل کې سیاست بهرني  په، شي
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