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 مهم قدم افغانستان دولت طرف از سعودی عربستان از حمایت اعالم
 است مثبت و

 
 سرزمین از دفاع و داشته، سعودی عربستان کشور با دینی و ریخیأت عمیق روابط افغانستان مسلمان مردم و دولت“

 تمام با شریفین حرمین مقدس سرزمین از دفاع در رو همین از دانند، می مسلمان هر دین را شریفین حرمین مقدس
 ." دارد قرار تهدید نوع هر بروز صورت در سعودی، عربستان کشور مسلمان و برادر مردم و دولت کنار در نیرو

 
 و المللی بین روابط ریخأت نظر از غنی جمهور رئیس محترم ملی وحدت دولت فوق اعالمیه افغانستان دولت اعالمیه

 و بزرگ قدم و دارد گسترده اهمیت المللی بین و منطقوی روابط عرصه در افغانستان دولت ماسیودیپل نظر از
 مدبرانه رهبری به افغانستان ملی وحدت دولت. میشود شمرده جهان و منطقه در افغانستان نقش تحکیم در مثبت
 طرح برای مناسب موقع یک شرفین حرمین از دفاع در را سعودی عربستان از پشتیبانی اعالم غنی جمهور رئیس
 شده تحلیل مثبت ماتیکودیپل عمل یک منحیث نظر چندین از که است کرده انتخاب فعال و مستقل المللی بین سیاست
 .میتواند

 
 منطقوی سیاست نظر از - اول

 معامله امکان نظرداشت در با و یمن آرامی نا در و منطقه در ایران فعال نقش داشت نظر در با - ایران .1
 تا داشت ضرورت افغانستان دولت ،ایران بر اقتصادی تعزیرات و اتمی دوسیه ۀمسئل در امریکا با ایران

 روشن امریکا به و ایران به شریفین حرمین از دفاع در سعودی عربستان از طرفداری به موضعگیری با
 و اقتصادی قدرت با یکجستراتی اتحاد در منطقه فعال و مستقل دولت یک منحیث را افغانستان تا بسازد

 .شوند قایل را الزم ارزش و اهمیت افغانستان به و نموده محسوب منطقه در سعودی عربستان عسکری
 

 سعودی عربستان با اتحاد در 1491 در آن تشکیل زمان از پاکستان فعال نقش داشتنظر در با - پاکستان .2
 از چه و یکجستراتی عمق سیاست نظر از چه افغانستان امور در پاکستان منفی نقش داشت نظر در با و

 کاذب نمایش و قدرت یک منحیث افغانستان با رقابت و افغانستان از پیشقدمی کوشش در پاکستان نقش نظر
 طرفداری افغانستان دولت موضعگیری اعالم این ،افغانستان مسلمانان بشمول منطقه مسلمانان از نمایندگی

 افغانستان دولت که میسازد روشن سعودی عربستان به شریفین حرمین از دفاع در سعودی عربستان از
 ادعای و حق (پاکستان) دولت و قدرت هیچ و میبرد پیش به را خود المللی بین سیاست فعاالنه و مستقالنه
 به تلویحا دیگر طرف از. ندارد را افغانستان بخصوص منطقه مسلمانان از را فرد به منحصر نمایندگی
 با پاکستان فرد به منحصر اتحاد و دوستی ادعای دوران که میشود رسانده ماتیکودیپل پیغام این پاکستان
 .است رسیده پایان به المللی بین و منطقوی های قدرت

 
 المللی بین سیاست نظر از -دوم

 امنیتی داد قرار امضای نظرداشت در با ،منطقه در امریکا المللی بین مشکالت نظرداشت در با - امریکا .1
 آغاز نظرداشت در با ،امریکا به وی موفقانه سفر و ،امریکا و غنی جمهور رئیس ملی وحدت دولت بین

 سعودی عربستان از طرفداری افغانستان دولت موضعگیری اعالم ،ایران با امریکا نزدیکی جدید سیاست
 یک منحیث افغانستان که میدهد ماتیکودیپل پیغام یک امریکا به طرف یک از شریفین حرمین از دفاع در

 دیگر طرف از و ،میکند حمایت سعودی عربستان یعنی منطقه در امریکا مهم متحد از امریکا فعال متحد
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 جدید بازی این در افغانستان ملی منافع نمیگذارد افغانستان مستقل دولت که میسازد خاطرنشان ا تلویح
 .شود پامال یومنطق

 به شریفین حرمین از دفاع در سعودی عربستان از طرفداری به افغانستان دولت موضعگیری اعالم - دنیا .2
 منطقه عمده های دولت با اتحاد با مستقل و فعال نقش افغانستان دولت که میدهد نشان دنیا مؤثر های دولت
 در المللی بین معامالت و معادالت در باید افغانستان موقعیت و نقش و منافع بعد به این از و میکند بازی
 .شود گرفته نظر

 
 داخلی سیاست نظر از – سوم
 از تعداد آن به شریفین حرمین از دفاع در سعودی عربستان از طرفداری به افغانستان دولت موضعگیری اعالم
 خاطرنشان نیستند پاکستان دولت امر تحت مستقیما   یا و نیستند متحد و همنظر القاعده های تروریست با که طالبان
 آشتی به را آنها و میباشد فعال و جدی افغانستان ملی منافع و اسالمی منافع از دفاع در افغانستان دولت که میسازد
 در سعودی عربستان جدی و فعال حمایت آوردن بدست. میکند دعوت افغانستان اسالمی دولت و ملت با صادقانه
 مثبت و عمده تأثیر افغانستان در صلح از حمایت در پاکستان ترغیب در و نیستند همکار القاعده با که طالبان ترغیب
 .داشت خواهد
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