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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٣٠
 

 جنگ ديپلماسی ايران و عربستان در افغانستان

 

  

ز عربستان بود، سفير نظام آخندی با  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل مصروف بازديد اغنی احمد زیکه  در آوانی

ايران . دولت مستعمراتی کابل داشت" رئيس اجرائی" شورای نظاری عبدهللا عبدهللاين فرصت ديداری با ااستفاده از

 يار و مددگار شورای نظار و جمعيت اسالمی در افغانستان بوده و به کمک خود به اين دو گروه در مقابله با هھميش

:  گفتعبدهللا سفير فاشيستی جمھوری اسالمی ايران در ديدار با رضا بھرامی. دھد  ھمچنان ادامه میحاکميت پشتون ھا

در اين ديدار سفير جمھوری اسالمی  ".ايران خواستار گسترش و تقويت روابط با افغانستان در تمام عرصه ھا است"

ترام و پيام تبريک مقامات آخندی ايرانی را به  تبريک گفت و مراتب احعبدهللايران احراز پست رياست اجرائی را به 

  .  به اين ابتکار ديپلماتيک اقدام نمودغنیدولت آخندی با استفاده از غيابت . وی خاطر نشان ساخت

. روند ايران و عربستان نه تنھا در افغانستان بلکه در سراسر شرق ميانه رقبای سياسی و نظامی يک ديگر به شمار می

کوشد گروه ھا و افراد معينی را در منطقه مورد حمايت خود قرار داده و از آنھا استفادۀ  ين دو کشور میاھر يک از

ب وھابيت و شيعه و توھمات برتری نژادی جزء برنامه ھای استخباراتی بنابران پخش مذھ. تخباراتی نمايدسياسی و اس

عربستان و ايران . دی و مذھبی در افغانستان فعال استايران با دو تاکتيک نژا. ايران و عربستان در افغانستان است

سخت تالش دارند که سياست افغانستان را طبق ميل به سوی خود کشانيده و مقدار عظيم پول در ساحات استخباراتی در 

  . در افغانستان برای خود تربيه نموده انداسوسدر نتيجه، ھر دو کشور تعداد کثيری ج. سرزمين ما مصرف می نمايند

. در حالت عدم موجوديت يک نظام ملی و مردمی، فعاليت استخباراتی اجانب در افغانستان يک امر طبيعی خواھد بود

 .  مبارزات مردمی و ملی برای رھائی کشور ما از شر دشمنان خارجی و داخلی حتمی است

  


