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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٠٣
  

 غنی از تجاوز عربستان به يمن حمايت ميکند
  

  

  

اشرف غنی رئيس حمھور دست نشاندۀ دولت مستعمراتی کابل از تجاوز عربستان به يمن حمايت نموده و گفت که 

غنی بعد از بازگشت از امريکا و گرفتن اطمينان از اربابان امريکائی، . و د رکنار عربستان خواھيم بودبا تمام نير

معلوم نيست که غنی چطور . جسور تر شده و بيشتر در صحنۀ سياست داخلی و خارجی  ابراز شخصيت  می نمايد

ر کند و افغانستان را در يک جنگ خواھد توانست توازن را در سياست خارجی خود بين ايران و عربستان برقرا

  . نيابتی جديدی قرار ندھد

اکثر . تجاوز عربستان به يمن سرآغاز يک جنگ جديد در شرق ميانه است که ابعاد وسيعی به خود خواھد گرفت

ناظران امور شرق ميانه اظھار عقيده می نمايند که يمن به مرکز رقابتی ايران و عربستان مبدل شده و آل سعود 

تجاوز عربستان، مصر و ساير کشور ھای خليج به يمن .  نفوذ ايران را در چند قدمی خود مشاھده می نمايندخطر

ھا که ی ثاين کشور ھا معتقدند که دست ايران در يمن بايد کوتاه شود و ھو. حمايت مستقيم امپرياليسم امريکا را دارد

بحران يمن منافع افغانستان را به ھيچ وجه به خطر مواجه . از حمايت ايران برخوردارند، بايد به حاشيه رانده شوند

غنی به پول و حمايت . اما قضيه معلوم است. نساخته که غنی چنين روش يک جانبه را به نفع عربستان اتخاذ نمايد

.  و تداوم  نظام دست نشانده اش حتمی استءھم برای بقاسياسی و مادی رياض ضرورت دارد و حمايت رياض 

کوشد سرسپردگی خود را به اثبات  ھمچنان امر و نھی واشنگتن، غنی را از خود بيخود ساخته و ھر چه بيشتر می

اگر بحران يمن، ايران و عربستان را در تقابل قرار دھد، آيا غنی تدبيری دارد که بتواند از گزند حتمی . برساند

ران در امان شود؟ برای ايران که عمال قابل توجھی در افغانستان دارد، بی ثبات ساختن افغانستان بسيار دشوار اي
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خلق يک بحران ديگر در روابط ايران : درين جاست که امريکا به يک موفقيت تازه تری دست می يابد. نخواھد بود

  .نستان موجه جلوه دھدو افغانستان که موجوديت عساکر متجاوزامريکائی را در افغا

جيو پوليتيک افغانستان حکم می نمايد که سياست خارجی اين کشور بر مبنای تعقل، ھشياری و درک درست ار 

  .      احساساتی شدن بدون  ھشياری الزم جائی در طرح سياست خارجی ندارد. حوادث داخلی و خارجی جھان بنا شود

  

 

 


