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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اپريل ٠٩
  

  نزاع عمال اجانب
  

يک گروه، جانب غنی را گرفتند و گروه . حمايت غنی از تجاوز عربستان به يمن انعکاساتی در داخل داشته است

کيد ورزيده و روش غنی را به ارتباط بحران يمن أوی منافع ملی افغانستان تدستۀ سوم، ر. ديگر به آن مخالفت کردند

 .اين دسته وابستگی اجنبی ندارد و مستقالنه فکر می نمايند. يک اشتباه ستراتژيک می پندارند

و پنداشته " حرمين شريفين"غنی و ساير عمال امريکا از تجاوز عربستان به يمن پشتيبانی نموده و آن را دفاع از 

گلبدين حکميتار ھم جانب غنی  را . اظھار می نمايند که وجيبۀ ھر مسلمان است که به دفاع از  اماکن مقدس برخيزد

حکمتيار سال ھا از . گرفته و از تجاوز عربستان به يمن که مورد حمايت امريکا ھم است، طرفداری نموده است

مداری محقق که دمخالفان ضد ملی به سر. شود تفيد میپول سعودی ھا استفاده برده و ھنوز ھم از خيرات رياض مس

يکی از عمال ايران است، به تصميم غنی در جھت حمايت از تجاوز عربستان اعتراض نموده و آن را غير منطقی 

اسخباراتی ايران قرار داشته و حافظ منافع ايران در محقق و شرکاء سال ھا در خدمت دستگاه ھای . دانند می

جنگ يمن در حقيقت جنگ عربستان و ايران است که برای تفوق و سلطه جوئی در منطقه با ھم در . افغانستان اند

مخالفت محقق عليه تصميم . افغانستان ھم در گير جنگ نيابتی ايران، پاکستان و عربستان است. تقابل قرار دارند

جناح ميھن دوستان که .  مبنای منافع عليای افغانستان قرار ندارد، بلکه خوشنودی و منافع ايران مطرح استغنی بر

دشمن دو گروه خاين اول اند، سياست خارجی غنی را دنباله روی از امريکا می پندارند و روش غنی را در حمايت 

وفقيت جغرافيائی افغانستان يک اشتباه بزرگ می از تجاوز عربستان به ضرر منافع ملی دانسته و آن را از نگاه م

ين ادر.  در محاسبۀ جناح سوم، منافع قدرت ھای خارجی مطرح نيست، بلکه منافع افغانستان اصل کلی است. دانند

روز ھا بين دو جناح خاين نزاع بيشتر اوج گرفته تا ھر يک ازين دو گروه بتوانند وفاداری خود را بيشتر به کشور 

  . نبی ابراز نمايندج اھای معين

شود که عليه ھر نوع توطئه گری به پا خيزند و پوز دشمنان افغانستان را  از تمام مردم با درد افغانستان تقاضا می

  .  به خاک بمالند

  

 

 


