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 عربستان سعودی چرا ؟پشتیبانی ازتخریب 

 

هرچه باشد مثل دیگر فتاوی  . این فتوا پخش شد مفتی اعظم عربستان سعودی درین روز ها فتوای بسیار نادرست و جعلی بنام 

ی مسخره چرا درین چند روز اخیربسیار عمده اوفقط سوال ایجاد میشود که این فت .قابل اعتبار نیستعربستان سعودی شیخ اعظم 

عالقمند است دور از احساسات با  واقعا ه به افغانستان گاه ملی کهر آشده و سر زبانها افتاده است. نکته اساسی درین است که 

 منطق به آن دقت کند. 

تمام دم ودستگاه و خدم وحشم حامد کرزی از هر طریق مینویسند که پشتیبانی از عربستان سعودی به ضرر  یده میشود که د

ماست زیرا بقول رنگین سپنتا و ایمل خان فیضی که از جمله قلمداران کرزی میباشند هر آن مقاالت داده میشود تا این پشتیبانی را 

سال زحمت کشیدیم و مناسبات خود را با ایران  و پاکستان سامان دادیم و اشرف  13ه ما در تحریم کنند. دلیل ایشان اینست ک

از جانب دیگر پاکستان را بیشتر با  تشدید می نماید. افغنستان دوباره غنی آنرا تخریب میکند ودرین حالت دشمنی ایران را علیه 

 دالیل. داخل معامله شده است. خالصه ازهمین قبیل  ما دشمن خواهد ساخت که چرا افغانستان مستقالنه با عربستان سعودی

سردوستی نداشتند که با این پشتی بانی ایجاد  افغانستانآگاهان سیاسی برین باور اند که ایران وپاکستان هرگز با افغانها و ولی 

و همدستی دشمنی آنها دیرینه وپایان ناپذیر است. پس واقعیت امر درین است که ایران و پاکستان ازین پشتیبانی  دشمنی کنند. 

اند زیرا اول افغانستان به پشتیبانی عربستان که خوجیین وپوادار در منطقه  افتاده افغانستان با عربستان سعودی سخت  درهراس

دست دالل پاکستان را که در  است تمام قوای نظامی پاکستان را تمویل میکند بنا ً افغانستان با این پشتیبانی از عربستان سعودی 

تان داللی میکرد کوتاه ساخته خود دولت افغانستان مستقیم وارد معامله میشود. این استقالل معامله با بین عربستان وافغانس

طالب که  جلو گماشتگان را در امور افغانستان تا حدی مهار کند و  (پاکستان)خادمش عربستان ، عربستان را وادار میکند تا 

محدوده خاص قرار دهد. زیرا  انتظار افغانستان از فریب کاری جیره خوار عربستان سعودی وتحت قومانده پاکستان است در 

 . کاری دست بکشدری محال است که پاکستان از تخریبهای پاکستان ام

هند باشد دولت  اقدام دیگری را که میانه خوب با بناچار  بگیرد که نگرفت. دولت افغانستان طالبان را جلو قرار بود پاکستان   

مگر پاکستان هرگز بقولش وفا نکرد واکنون کارد پاکستان به استخوان افغانستان رسیده است.  ،ه بوداخطار کردبرای پاکستان 

بیند  درکنارخود افغانستان تدارک  داشتن  عربستان را  ، با هند سازی  نیک  یکی از بهترین تصامیم اینست که قبل از روابط

 مله و قریب شدن با عربستان سعودی  برای افغانستان این معا است  عربستان که ولی نعمت واختیار دار اصلی پاکستانبخاطری

 . در قبال داردوجنگ  پاکستان  بدون زورگویی را هنددولت زمینه روابط با 

با معامله ای  پشتیبانی با عربستان یث یک قمر ساخته بود حدست باز ایران راکه آقای کرزی افغانستان را برایش من دیگر اینکه 

را دست ایران   خطرناک است که وزهر میشود. این محدوده برای ایران مثل سمر داده در یک محدوده مشخص قرا رانای،  

فشار وارد میکند تا مانع این همبستگی با شیطانی اش  ودم دستگاهش   هر آن به کرزی رو نمضطرب ساخته است ازیو وپاچه 

 عربستان شود. 

یران شعیه طرفدار ایران بزور پول والیت فقیه افیصد  30عربستان و کشور های عربی سنی با حمایت ناتو در برابر یمن که 

عالمت خود وقتی دولت افغانستان از دولت عربستان پشتیبانی میکند   وری براه انداخته اند.تکتافیصد سنی مذهبان یمن د 70بر

درین افغانستان  در خالصه عرض شود که مفادباشد. میارادیت واستقالل افغانستان را نشان میدهد که دیگر فرمانبردار ایران ن
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با . بکشانندبه جنگ  نای تازه دم را در میدان افغانستا: تصمیم برین بود که دامنه جنگ را در افغانستان گشترش دهند و نیرو ه1

 .یابدمیجنگ ناگزیر رهایی یک شده و افغانستان از شر این همبستگی امکان جنگ کمتر 

وامکان دارد که در آینده افغانستان بجای پاکستان منحیث ژاندارم  جای از جانب عربستان مهار میشود پاکستان تاعامله درین م:  2

غرب افغانستان را منحیث جهان  غرب است اگرعربستان بخواهد جهان  زیرا عربستان سوگلی ونازدانه  منطقه عرض اندام کند

بود که ایران در منطقه یکه تاز شده بود  صورت گرفته ابق برای ایران در زمان شاه ژاندارم تقویه خواهد کرد. این کار در س

ولی با نافرمانی شاه ژاندارمری ایرانی در منطقه ازهم پاشید. بعد از آن به اشارۀ چشم عربستان سعودی پاکستان منحیث ژاندارم 

یکه تاز است. از آنجایکه پاکستان بسیار دروغ تان به نان نوا رسیده وپاکست و مقام امروز منطقه برگزیده شد که از برکت این سم  

باید این چانس را افغانها   .باشدداشته  برای آینده  که این امر برای افغانستان چانس بسیار نیک  گو  ودغل باز است امید میرود  

 ندیدیم. هرگز در غیر آن ماکه از پاکستان وایران بجز شر خیری ندامتحان کن

تصادی افغانستان است که منحیث شاهرگ اق سرحد را بی موجب  تحت فشار قرار دهدخواست افغانستان را : هرگاه پاکستان می 3

 نخواهد توانست. تکراردیگر این خودسری ها را پاکستان  ،  با عربستان همبستگی بعد ازین، مسدود میکرد

 کاسته میشود.  بطور گشترده در افغانستان از پیشروی تجاوز فرهنگی ومذهبی ایران  :4

 نمایدانعقاد کشور های عربی بطور رسمی  اب را  کارگران افغانی : این همکاری عربستان وافغانستان  زمینه میشود تا قرارداد 5

در پاکستان ایران دوبی و کشور های عربی بطور سیاه یعنی غیر رسمی کار میکردند و کار تا نیروی بشری افغانی که سالها 

با چشم پـُر از اشک دست خالی برمیگشتند. با این قرارداد که مالیات  بودندحامی  وفاقدق آنها را میخورد ر حافرمایان چوچه خو

 برای دولت میزبان میپردازد به استندرد بین الملی میتوانند صاحب معاش بسیار خوب به حمایه دولت های میزبان باشند.

تحت تاثیر تبلیغات نادرست که  ریم کرد و نگذا الزم صورت ناگفته نماند که وضعیت بسیار حساس است باید در تصمیمات دقت

کشاند. این اولین وآخرین دولتی است که تالش برای بهبود اوضاع دارد. ازچه میفهمیم که دولت برا به سمت غلط  مردم ساساتاح

 ؟  یکندبرای بهبود اوضاع کار م

د که با کار شکنی ها ادارات دلیلش را اوضاع داخلی باندهای قوماندان ساالر ها که منافع شان در خطر است می بینی ـــ جواب :

 . ساقط نماینداند تا مردم به پاخیزند ودولت نوپای ملی را فساد غرق کرده  گودالودر را تا حدی عریان جنایی ساخته 

دولت فعلی سقوط کند و  ده تا در پالمان وهم در ادارات بوجود آمی که هم هزاران نابسامن  ؟دشمنان همسایه چرا سردشمنی دارند

. هم ی ملیاردی شانرا از سر بگیرندسرقت هاآرام بخاطر مافیا ها  که بتوانندکرزی را به میان آوردند مانند دولت  دوباره دولت 

بنا ً از تمام عناصر   باشد . این نشانه برحق بودن نظام کنونی میاکنون تمام مافیا ها در افغانستان خواب از چشمانشان پریده است

راستا حقایق را برای جامعه ودرین   ملی تقاضا میرود تا در تصمیم گیری دقت الزم کنند وفریب مافیای گواگون را نخورند 

 برای معلومات بیشتر به این لینک ها لطفا ً مراجعه نمائید.. رده بتوانندد شوم تفکیک کقصدم  قصد نیک را ازتا مر د. نبرسان
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