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  از مداخلۀ نظامی حکومت افغانستان حمایت
 سعودی در یمن! عربستان

 
ی و سیاسی ت بنیادی اجتماعی، اقتصادابا رویدست گرفتن اصالح با تمام خوش بینی برای استقبال یک آیندۀ نسبی بهتر

و آرزومندی های قلبی برای پرهیختن از  که متضمن ایجاد یک جامعۀ مرفه، آسوده و فارغ از هراس و تهلکه بوده
اعی در افغانستان و مس اشتباهات سیزده سال گذشته و مؤفقیت در مذاکرات سیاسی غرض ایجاد ثبات، امنیت و صلح 

در مسیر مبارزه علیه فرهنگ ریشوی و زنجیری فساد گستردۀ اداری و اخالقی و پیدا نمودن طرق مؤثر و مؤجز 
 .مواد مخدره محو کشت خاشخاش و تجارت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعالمیۀ حکومت وحدت ملی  مبتنی بر حمایت مداخلۀ نظامی عربستان سعودی در یمن از جمله تصامیمی استشنیدن 
ی ، عقالنیت و تدبیر سیاسدیخردمن ،در چنین موقف گیری است. مایۀ تأسف نهایت  بلکه بودهکه نه تنها تعجب آور 

  .استصورت علنی ه هم شکستن موقف عنعنوی سیاسی افغانستان بدر مبینشده عالوتاً سراغ ن
 

افغانستان در مورد چگونگی سیاست خارجی صراحت ندارد که بیطرفی و عدم انسالک افغانستان ن اساسی چه قانوگر
 عنوان تحتاول  اما در فصل رفته،داً به دستور ارباب قدرت تذکر نکه شاید عم را در پیمان های نظامی توضیح نماید،

 :هشتم چنین می گوید که مادۀ ،دولت
  

ارضی و عدم مداخله، حسن هم و تمامیت  ، منافع ملیفظ استقاللحدولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای  »
 «جواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید.

 

و تمامیت ارضی افغانستان مطرح نیست و بر خالف اصل حسن هم  در این تصمیم موضوع استقالل، منافع ملی 
 می رساند.  آن اروبا همسایۀ غربی آن صدمۀ بزرگ با عواقب ناگجواری افغانستان را 

بوده ولی این درسی بوده که شرائط و احوال زمانه ن طراوش فکری زمام داران سابق ناتخاذ موقف بی طرفی افغانستا
 به 

کشور  افغانستان مطابق به منافع ملی تیژیکاستربر موقعیت جغرافیای سیاسی و  سیاسیون این کشور داده و آن را بنا
 دانسته.
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دد در ص و یجاد ثبات و امنیت مساعی مجدانۀ دپلوماتیک را رویدست گرفتهافغانستان با درک اهمیت فوق العادۀ ا
ن در حمله بر یمبا حمایت عربستان در عین حال متأسفانه  پاکستان در این مسیر است ولی یکسب اعتماد و همکار

کوت و ، سشایددر افغانستان می گدیگر را ناسنجیده برای ایجاد عدم ثبات  و آسیب برانگیز وخیم  درب یک منازعۀ
، با روابط گستردۀ اقتصادیاست و ایران ین سیاست افغانستان بعید از تصوربی پروایی ایران در قبال اتخاذ چن

ایجاد  امکانات هر نوع مداخله و بود و باش کم و بیش دو ملیون مهاجر افغان در ایرانو  فرهنگی، مذهبی و سیاسی
 د.بی ثباتی را در افغانستان در اختیار دار

مت و مبین یک حکوخود مظهر یک افتضاح دیگر بوده با این اعالمیه  اش هو دست رئیس اجرائیهاز جانبی عدم توافق 
 دو سیاست است. پیروی از و

 :قانون اساسی افغانستان باز هم در فصل اول دولت در مادۀ هفتم بیان می دارد که
ق میۀ حقوالدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده و اعال ن، معاهدات بیدولت منشور ملل متحد»

 «...بشر را رعایت می کند و
ا آی حیث یک معیار رعایت آن توسط دول دیگر است. ه یکی رعایت حقوق بشر در داخل مملکت است و دیگری ب

در مملکتی که زن محروم همه حقوق مدنی بوده  ، است که در آن حقوق بشر رعایت شودعربستان سعودی کشوری 
شته اصالً از حاکمیت ملی اثری حتی حق رانندگی ندارد تبعیض علنی در برابر اقلیت ها و کارگران خارجی وجود دا

ی موروثبه پسر دیگرش به صورت  ملکیک پسران بی شمار بین  کمرانی در یک خانواده از یک پسر حبوده و ن
 ریکایی و اروپایی است، افغانستاندر امور سیاسی و اقتصادی حافظ منافع شرکت های غول پیکر ام انتقال نموده و

ا ب موکراسی، حقوق بشر، تساوی حقوق زن و عدالت اجتماعی می زند چرا پهلوی کشوری چون سعودییکه داد از د
های اقتصادی و کمک های سعودی بایستد. البته نیازمندی این مشخصات بدون در نظر داشت مالحظات دیگر سیاسی 

 واقعیت هایی است که نمی توان از آن چشم پوشید.
 ارائه کرد. توان توجیهات زیر را افغانستان میبرای تصمیم یک لنگۀ حکومت 

 جلب ترحم بیشتر عربستان برای کمک و اعمال نفوذ سنگین تر در مذاکرات صلح با طالبان. - 1
چه عربستان بدون تؤافق و بخشایش امریکا بر یمن حملۀ هوایی فا داری مزید کسب رضائیت امریکا و اثبات و - 2

 نمی کرد.
جویی  ماجرادر این  چه پاکستان جزء اعضای ائتالف سعودی و جلب رضائیت آن کشور همراهی با پاکستان - ۳

  تعهد سهم گیری نظامی را نموده.بوده 
  ش می داشت.سازبا معقولیت سیاسی  وی به خیر و صالح افغانستان بوده در شرائط فعل بی طرفی در این مورد بیشتر

 

خموشی مظهر این بیطرفی بود و اگر مجبوریت بیان نظر احساس می شد تذکر کلمات بی ضرر دپلوماتیک  در قدم اول
وحدت ملی افغانستان!  و یا بکار بستن تجربۀ مؤفقانۀ ایجاد حکومت سیاسی سراغ راه حل از طریق مذاکرات چون

 .ابراز  می گردید در یمن با اشتراک حلقات ذیدخل منازعه
 

دو کشور پیرو یک دین و یک کتاب است چنین موقف گیری افغانستان از هیچ لحاظ   لو که هربه هر صورت و
ن مردم صواب نبوده عواقب بد شگونی با خود دارد و مخصوصاً در داخل مملکت مؤجد درز های عمیق و نفاق بی

 می گردد.
 
 

 پایان
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