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 باز هم اندر باب حمایت از عربستان سعودی!
 

پیرامون موقف حکومت  در این پورتال ملی وطنان محترمو تحلیل های هم دیدگاه ها با کمال احترام به 
، ویشخ مالحظاتقبل از توضیح بیشتر  ،ر یمنوحدت ملی در قبال عملیات نظامی عربستان سعودی د

 طنز گویا داستانی به خاطرم آمد که آنرا روایت می کنم. 
  ،در حال فرار بودگویند روزی موشکی در جنگل با سرعت سرسام آوری 

 از این پریشان حالی موش متحیر شده جویای علت شد.  هی زیرکروب 

 و لکنت زبان گفت که بر فیلی تجاوز جنسی صورت گرفته،  وارخطائیبا  موش فراری 

  را بر قرار ترجیح دادی و تو چرا فرار را به این معاملۀ کالن چه کار؟ توروبه گفت ، 

  خسته به پای من بشکند!موش گفت که در هراسم که مبادا 
 

ما می گوئیم که از حرمین شریفین محافظت می نمائیم در حالی که حرمین خانۀ خود را محافظه 
انتحاری و صدها جنایت ننگین  نتوانسته در چند صد متری قصر ریاست جمهوری هر روز حمالت

 دیگر صورت می گیرد. 
مصروف ادای حج عمره بوده بوده ملیون ها مسلمان شریفین ن نالحمد هلل تا حال خطری متوجه حرمی

 دورادور این مکان مقدس به آرامی در طواف اند.
 

بطی به جنگ بوده و ر وطئه های کرزی و دار دسته ای اوآن چه من می گویم فارغ از دسائس و ت
تصادف نوشتۀ من بعد از ر حسب و هم گرایی با رئیس اجرائیه و پیروانش نیست. ب نیابتی ندارد

 مضمون دادفر رنگین سپنتا در پورتال نشر شد.
 

اگر رسیدن به یک صلح پایدار و آوردن طالب بر میز مذاکره توسط نفوذ عربستان سعودی انگیزۀ  -1
ئق خاص عال . اول تر از همه بایدسعودی بر یمن باشد از حملۀ هوایی و حمایتاعالمیه  ناصلی ای

وسط حکومت سعودی فراهم آوری کمک های سرشار مالی به طالبان تسعودی را در عروج طالب و 
 ترویج  مظهرروش طالبان تا کدام حد و راه  مورد مداقه قرار داد و دریافت کهآن  ۀو منابع پس پرد

و چرا سعودی طالبان را از لحاظ سوق الجیشی مدد  این جریان بودهتوسط  طریقت اسالمی سعودی
  . دمی رسان
لسفۀ و ف و یا ترویج مکتب بود ایران اایجاد حکومت تند رو و افراطی سنی مذهب به رقابت بآیا هدف 
 سعودی در افغانستان. اگر باز هم برای حل معضله از سعودی استعانت بجوئیم آیا آن کشور عقیدوی

خاص از  این که خواهد بود و یانو خواسته هایش جزء شرائط صلح  یر استذدر نیات خود انعطاف پ
در این معضله می  را دیگریمغلق  یک بعد دانسته یا نا دانسته و یا ما ،برای خدا وساطت می کند

 افزائیم.
راطی انحرافات افگذشته ها در خود را بر گزیده، البته که راه زندگی اجتماعی و سیاسی افغانستان  -2

ات در موکریو نوپایی در تطبیق یک نظام د ،از مسیر اصلی صورت گرفت و به بیراهه ها کشانده شد
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واجه به مشکالت می طی این طریق را م بهره گیران علنیهای  ضدیتو بی تجربگی ها و موانع 
 واری های قوی برای تحرک مردم و ایجاد اصالحات موجود است. سازد ولی امید

چه شیعه و چه سنی نمی رود و اصل حاکمیت ملی با زمان گیری افغانستان بسوی افراطیت های دینی 
 آمدنی است. نیاز مندی خود توسط سهم فعال مردم در یک محیط سالم صلح، آرامش و ثبات انشاءهللا

های اقتصادی و جلب کمک ها نباید ما را مجبور به تن دادن و سر تعظیم خم نمودن به نظام هایی که 
 ش کرد و دیگرییون کګی زنابرابر خامنه پامال است بسازد. یکی رفت و در کرامت انسانی در آن 

 در برابر ملک سلمان زمین ادب بوسه زد. 
االسد یک خبط بزرگ سیاسی و مظهر لجاجت بد و قهار بشارتاز رژیم مس حمایت حامد کرزی -۳

 مسیر بخشیدن امور نداشت.پلوماتیک و یک ضدیت عامیانه بود اما تأثیری در یغیر د
و شفاف سیاست  یک نصب العین مشخص خواستارحق مسلم ولسی جرگه است که از حکومت  -۴ 

و تا چه حدی  هجهان بینی هایش تا کدام حد صبغۀ دینی داده شد تا دانسته شود که به خارجی شود.
 وطن داخل . اگر دردر آن گنجانیده شده پلوماتیک روزیاصول قبول شده ای واقعیت ها و ایجابات د

یم االسد را حمایت کنبیم و در عین حال رفته نظام بشارموکراسی و حق آدمی را بر سینه بکویسنگ د
 ۀ ما را قبول کند.نمی دانم دنیا کدام چهر

در صلح که خاطری ه عمل یک دولت را ب مذاکرات با طالبان باشد و ما هر اگر معیار فقط و فقط -۵
چین در یک منطقۀ سرحدی با هندوستان مداخلۀ  اگر با طالبان نقش دارند تائید کنیم. به فرض محال

 مایتحلبان از موقف چین ما به لحاظ سهم گیری چین در آوردن صلح و مذاکره با طا ، آیانظامی کند
 .؟کرده تمام دوستی و مناسبات را با هندوستان نادیده بگیریم

ۀ آن داکتر محمد اشرف غنی در بیانیۀ خود در کانگرس امریکا و مذاکراتش در وزارت خارج -۶
و کمپ دیوید بر اهمیت همکاری های منطقوی تأکید نمود و از نقش ایران تذکر داد. مسلماً به کشور 

همان پیمانۀ که تغییر موقف و انعطاف گرایی در سیاست پاکستان برای تأمین صلح در افغانستان حائز 
اهمیت  ایران دارای مخصوصاً  اهمیت فوق العاده است به همان پیمانه همکاری کشور های منطقه و

 ترین تدابیر سیاسی مهیا گردد. خاص است که باید زمینۀ این همکاری ها با معقول
ایران از آغاز دور تنظیمی ها و مخصوصاً  کهنظریات پیداست و آن این در ابرازافق نظر ویک ت  -7

و مهندسی شده  در طول سیزده سال اخیر در کلیه امور افغانستان مطابق طرح های سنجیده شده 
شامل امور خله و تهاجم علنی کرده و پیروان زیادی حتی در خانۀ ملت دستیاب نموده مداخالت مدا

ردۀ روه های مخالف پروو حتی ایجاد گ حیک، تمویل و تسلیح مخالفین مسلژفرهنگی، مذهبی، ستراتی
ای هو اسکان بوده که خود مبین مساعد بودن امکانات غرض ایجاد بی ثباتی و آشوب گری خود ایران 

 با اخاذی های ننگین والنفس افغانستان  دولت مردان ضعیف ،در افغانستان است توسط ایران مزید
 شرم آور زمینۀ این مداخالت و اعمال نفوذ همه جانبه را بیشتر مساعد گردانیدند.

را که مبتنی بر آرزومندی  متوضیحات دامیدوارم با شناختی که خوانندگان این پورتال از من دارن -۸
نوع تجاوز و مداخلۀ اغیار است طرفداری از ایران  ثبات، امنیت و آرامش در وطن فارغ از هر تأمین

اگر آتش یک خانه را خاموش می سازیم به خانۀ مجاور آتش نزنیم و عواقب عکس  تعبییر نه نمایند.
 ه و این دستاویز را برایش میسر نسازیم.العمل ایران را در امور اقتصادی و غیره از نظر دور نداشت

 
 پایان
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