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 حمایت حکومت وحدت ملی از عربستان سعودی
 

 است! یک اقدام عالی بدون پیامدهای ناگوار
 

گرایان مذهبی حمایت کرده و با  افغانستان از بنیادهای  گدر جن ها بدین سو سال که ازعربستان سعودی کشور
ت آن جلب حمای زم است نیز رابطۀ عمیق و دوستانه دارد، داشتن روابط ووریمهمترین حامیان تر پاکستان که یکی از

 بط با آنها جهت اثراو، بدون جلب همکاری متحدین پاکستان و توسعۀ رمی باشدالزمی  کشور جهت تحقق صلح در
ماه  طول شش اشرف غنی در همین رو است که داکتر توان به صلح پایدار دست یافت، از الی پاکستان نمیگذاری با
اثر و رسوخ زیاد  و سه بار به عربستان سعودی که از های چین، امارت متحدۀ عربی داری خود به کشور حکومت

 لۀمسأقبال حل  ت سعودی را دراستند سفر نموده تا حمایت این کشورها و بخصوص دول در پاکستان برخوردار
های متفاوت تری رو آورد  اکنون زمان آن رسیده است تا برای آوردن صلح به کشور به روش .افغانستان بدست آورد

های بعدی  آن بدست نیامد، نباید مستلزم گام زمان آقای کرزی صورت گرفت هیچ نتیجۀ ملموس از آنچه که در
تواند درآوردن صلح به افغانستان متضمن  ش جدید ایجاب زمان است و میرو ، راه وگیرد حکومت وحدت ملی قرار

 وان به میزت توان کرد بلکه  طالبان را نیز می گذاری می باشد، از طریق عربستان سعودی نه تنها باالی پاکستان اثر
 مذاکره کشید. 

 

عودی از موضع عربستان س دیپلوماتیکگونۀ  ای صادر کرد که در آن به چارشنبه گذشته اعالمیه دولت افغانستان روز
بدهللا عبدهللا ع شورای امنیت کشور که داکتر ، این اعالمیه با وجود بحث درقبال یمن ابراز حمایت صورت گرفت در

ات انتقادی را گرفت ولی بعداً آقای محقق و یک عدۀ دیگر در مورد نظری نیز عضویت آنرا دارد مورد تائید قرار
جرگه نیز  ولسیاین ضمن  موجه و برخالف منافع افغانستان جلوه دادند، در مطرح کردند و این اعالمیه را غیر

 تادولت باید خطوط اساسی سیاست خارجی خود را به شورای ملی جهت تصویب ارسال کند »خواستار آن شد که 
   .«له متوجه شوندأغیر دولتی به مسؤولیت های خود در این مس والنه در موقف دولتی وؤمس فرد از اظهارات غیر  هر
این  دهد،  در حالیکه اعالمیه در عده اعضای این جرگه را نشان می حقیقت این اقدام ولسی جرگه ناخرسندی یک در

خود نشان نداده است،  از هاین رابط در یخصوص صراحت کامل دارد حتی دولت ایران تا اکنون هیچ عکس العمل
شود  شبکه های اجتماعی  کشور به اندازۀ بزرگ جلو داده می یک عده رسانه های تصویری، مطبوعات و لی درو

سؤال  در آن است که چرا این اعالمیه با این عکس العمل  کند!  می که گویا افغانستان فردا داخل جنگ یمن جبهه باز
 شده است؟ مترقبه مواجه  های غیر

 

انی هم البته کس افغانستان، روشن است دست باالی ایران در بین محافل و مافیا قدرت در پاسخ در این خصوص کامالً 
توجۀ م یخطرات کنند  که شاید فکر می له می اندیشند وأاین حلقه خارج اند و به روش های کالسیک مس هستند که از

 نحیثمانتخاب مجدد بشاراالسد را این مورد کمی به گذشته برگردیم، زمانیکه آقای کرزی  افغانستان گردد، اگر در
در حقیقت آشکارا از مداخلۀ توسعه او تمجید به عمل آورد  تبریک گفت و از1۳۹۳ یجوزا 1۹ در رئیس جمهور

ها انسان بی گناه در سوریه حمایت و پشتبانی کرد، چنین برخورد آقای کرزی عمالً متحد  هزار طلبانۀ ایران و کشتار
آن زمان هیچ کس به شمول ولسی جرگه  یت داد، درحا آزرده ساخت و ایران را ارجستراتیژیک خود )امریکا( ر

ت معنوی  برای افغانستان نداش سیاسی، اقتصادی، نظامی و عملکرد آقای کرزی را که هیچ سود صدا بلند نکرد تا این
منیتی ا منحیث مشاورا تننکوهش کنند و یا خطوط اساسی سیاست خارجی آقای کرزی را طلب کنند، حتی داکتر سپ

ته حرف از سیاست اشتباه آمیز سنش میکروفونپشت  این خصوص به زبان نیاورد ولی امروز ملی یک حرف هم در
 زند!  حکومت وحدت ملی می مسؤوالنهغیر  و
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کشورهای عربی متحد عربستان سعودی که درعین زمان متحد  ن به عربستان سعودی ودر حالیکه امروز افغانستا
 حالیکه عربستان سعودی کامالً می استند و هم باالی پاکستان فوق العاده اثر گذارند؛ نیاز مبرم دارد، در نیز طالبان

صورت این اعالمیۀ دپلوماتیک حکومت وحدت  نیست که به عربستان کمک نماید، به هر یموقف داند که افغانستان در
ان کشورهای عربی از افغانست شود و حمایت عربستان و اراعتماد بیشتر برخورد ملی سبب خواهد شد تا این روابط از
ی منافع مل نام دفاع از که به ضد این اقدام حکومت وحدت ملی زیر ییو صدا ها بخاطر آوردن صلح تزئید یابد، سر

ی گشود در واقعیت امر برعکس این ادعا بیشتر به منافع ایران و بقای قدرت خود این محافل وابست افغانستان بلند می
 دارد تا منافع افغانستان.

 

 توسط محقق، اکبری، تورن اسماعیل خان و زنند؛ این جنگ نیابتی توسط کی؟  که حرف از جنگ نیابتی می آنهائی
رسد. اینها نباید فراموش کرده  می خاطر جنگ نیابتی بعید به نظره گزینۀ دیگر برای ایران ب نور؟  محمد یا عطا

باشند در چهل سال اخیر ایران مسبب ویرانی های زیادی در افغانستان شده و از گروه های خاص حمایت های بی 
توسعه طلبانۀ که دارد همواره کوشیده است تا در افغانستان نفوذ خود را  هیژیمونیدریغ نموده است، کشور ایران با 

را روی دست داشت که به اساس آن چند والیت مرکزی به  ینجیب هللا طرح مت داکترتقویت بخشد، در زمان حکو
ۀ دولت ئکند ولی این توط از بدنۀ افغانستان جدا« غرجستان»بط مذهبی داشتند بنام شمول بامیان را که با ایران روا

رمان شوم خود برسد، ایران از طرف حکومت وقت به کمک همین مردم شریف هزاره خنثی شد و نتوانست به این آ
حکومت کرزی شیوۀ  موجودیت پی آن است، بعداً حکومت ایران در یمن  در ایران  در یعنی درست کاری که امروز

 سیاسی وان به جیت ارگ نشینان توانست نفوذ فرهنگی، مذهبی واهای فر متفاوت تري را اختیار کرد و با ریختن دالر
 کند و آنها را تجهیز و امروز که ایران از یک اقلیت کوچک در یمن حمایت میافغانستان تقویت نماید،   خود را در

افغانستان هم زمانی بخت خود را آزمایش  سازد در تشویق به قیام علیه دولت قانونی و یک اکثریت بزرگ آماده می
 فغانستان ندارد وا سدد ویرانی افغانستان است، ایران به هیچ صورت عالقه به آمدن صلح در هم در کرده و هنوز

ند ضعیف می بی یک حکومت  دست نشانده و در ویرانی افغانستان و نفاق و خانه جنگی ها و منافع خود را بیشتر
که با امریکا دارد وقت آن را پیدا نکرده تا به چنین آرزوهای خود بیشتر جامۀ عمل بپوشاند،  یولی با داشتن مشکل

 ها مالک آن، می کرده نخواهد توانست زیرا این افغانستان است و افغان پیداگاهی چنین توان را  که امیدواریم هیچ
 آن چه گونه پاسبانی نمایند!  دانند تا از

 

ر موجودیت حقیقت د م است، دروبی مفه نیاورده  دیگر یک امر مسلماً بیطرفی که برای افغانستان تا اکنون ثمرۀ به بار
طرفی و روابط خوب دولت آقای کرزی با ایران  امید، آنچه که گویا از بیطرف ن توان افغانستان را بی امریکا نمی

 عرصۀ صلح داشته است، کسی است که از آن نام ببرد؟  شود؛ چه دستاورد در در طول سیزده سال نامبرده می
وسعه ت بدون شک که افغانستان روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسالمی ایران متکی به منافع ملی کشور حفظ و

صلی ا شرایط کنونی افغانستان برای داشتن روابط با ده کشور عربی که از حمایت امریکا ]متحد خواهد داد، ولی در
توانند نقش کلیدی داشته باشند بیشتر نیاز دارد  افغانستان می افغانستان[ برخوردار اند و عمالً برای آوردن صلح در

 تا به یک کشور که خواست آقای محقق و اکبری است!!  
 

اشد به نزدیکی به قدرت های بزرگ اقتصادی اثرگذار دارد که در آوردن صلح با افغانستان ز افغانستان نیا امروز
های عربی با داشتن یک سیاست مدون،  کشور ی ونزدیکی با عربستان سعود تواند در همکاری نمایند، افغانستان می

وگیری تواند از نفوذ "داعش" نیز جل تواند، بلکه می سنجیده شده نه تنها اینکه به صلح با طالبان نزدیک شده می فعال و
 دداند که منافع آن در چه است ولی بعضی ها با منافع ملی برخور کی می نماید، هر با آن مبارزۀ موثر بعمل آورده و

به منزل مقصود نرسیده اند، رفتن به آن راه ها جز ضیاع وقت  که دیگران رفته و یراه های ، کنند های سلیقوی می
 بیش نیست.  یو خود کشی چیز

 پایان
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