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 افغانستان در زير فشار عربستان و ايران

 که در يک ائتالف ضد ً سعودی از بعضی کشور ھای اسالمی خاصتا سنی مذھبان تقاضا کردنچند روز قبل عربستا

 کشور جھان در ٣۴عربستان از افغانستان ھم دعوت کرده است که تقاضايش را بپذيرد و در صف . تروريسم بپيوندند

ائتالف ضد "اين کشور ھراس دارد که مبادا . ًاز ايران اصال دعوت نشده است. ستاده شوديائتالف ضد تروريسم ا

تواند بين دو قدرت اسالمی سنی  آيا افغانستان می. ايران را به خود بگيردشکل ضد شيعه و در نھايت ضد " تروريسم

  و شيعه موفقانه شنا نمايد؟

دولت مستعمراتی کابل اعالم کرد که دعوت عربستان سعودی را در پيوستن ائتالف ضد تروريسم مورد غور قرار 

شور دعوت به عمل نياورده و به اين  سعودی از اين کنايران در اضطراب قرار گرفته که چرا عربستا. دھد می

روی ھمين دليل بود که .  ضد ايران خواھد بودهتصور است که روزی لبۀ تيز اين ائتالف عليه شيعه ھا و باالخص ب

برای . سفير نظام آخندی در کابل با مقامات دولت مستعمراتی مالقات نموده و جويای موقف افغانستان در زمينه شد

خواھد بود که از يکسو با عربستان سر بجنباند و از سوی ديگر نفوذ روز افزون ايران شيعه مذھب افغانستان مشکل 

  .را در ھمسايگی خود ناديده بگيرد

مھمتر از ھمه افغانستان در . تواند بی ثباتی خلق نمايد  ايران در تمام سطوح در افغانستان عمال و جاسوس دارد و می

پس آيا نظام مستعمراتی کابل توانائی و . باشد  حامی  کشور عربستان و افغانستان میاشغال امپرياليسم امريکاست که

ًاگر اين ائتالف واقعا روزی ضد شيعه و ضد ايران شود، در . ھنرنمائی اين را دارد که بتواند توازن را برقرار نمايد

  آن صورت افغانستان چه خواھد کرد؟

چون سياست خارجی . ف خود را روشن نساخته که کار آسانی ھم نيست مقامات دولت مستعمراتی کابل تا حال موق

ناگفته نبايد . شود، نظام مزدور کابل از خود ارادۀ تصميم گيری در زمنيه ندارد کشور از جانب امريکا رھبری می

رين جنگ برد، از تجاوز عربستان به يمن حمايت نمود که د گذاشت، افغانستان که خود از فعاليت تروريستی رنج می

  . رياض و تھران در روياروئی ھم قرار دارند

 يابد تحققتواند  البته اين روش زمانی می. افغانستان بايد بسيار محتاط باشد تا در دام کشوری عليه کشور ديگر نيفتد

 . که زعامت در افغانستان ملی و مردمی باشد


