
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ١۶
  

   به عربستان"عبدهللا"سفر 

  
  

ل به عربستان سعودی سفر نموده تا پيرامون  رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابعبدهللا عبدهللادر کابل اعالم شد که 

گزارش ھای غير رسمی حاکيست که در حقيقت دولت عربستان . مسايل مورد عالقه با مقامات رياض صحبت نمايد

شايد نزديکی .  را احضار کرده است که از نزيک با او صحبت نموده و دساتير الزم را به او تحويل دھدعبدهللاسعودی 

شورای نظار و جمعيت اسالمی با ايران، رياض را نارام ساخته باشد و بخواھد که از طريق مذاکره و بيش از حد گروه 

  . يا اخطار مستقيم عناصر غير شعيه را از ايران دور سازد

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اشرف غنیًمعموال .  به زودی به عربستان سعودی سفر خواھد کردعبدهللا عبدهللا

عقيده بر اين است که بعد از .  را می فرستدعبدهللادھد، اما چه شد که اينبار  خارج را به خود اختصاص میسفر ھای 

، عربستان تصميم گرفته است که جريان حکمتيارامضای معاھدۀ صلح بين دولت مستعمراتی کابل با حزب اسالمی 

گروه شورای نظار و . را سرعت بخشد و موانع را در راه رسيدن يه اين ھدف از بين برداردصلح کابل با طالبان 

از جانب ديگر، . روند، مخالف معاھدۀ صلح با طالبان اند جمعيت اسالمی که از رقبای سياسی طالبان به شمار می

ھای رھبران اين دو گروه را نزديکی جمعيت اسالمی و شورای نظار با ايران، رياض را وادار ساخته است که گوش 

  . از نزديک فشار دھد و از عواقب نزديکی با تھران آگاه سازد

قابل ياد .  درين اواخر جنگ تھران و رياض به افغانستان ھم کشانيده شده که چند روز قبل نتايج آن را مشاھده کرديم

 از تجاوز عربستان به غنی. ه يافته استدر روابط خارجی افغانستان ھم راعبدهللا  و غنیآوری است که کشمکش بين 

 عبدهللاشايد مقامات عربستان سعودی اين موضوع را ھم با . يمن حمايت نمود، اما گروه جميعت اسالمی مخالف آن بود
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 و عبدهللاسيس مدارس و رفع ھرگونه مخالفت احتمالی از جانب أھمچنان سرمايه گذاری رياض در ت. در ميان بگذارد

  . به عربستان باشدعبدهللا  انگيزۀ ديگری در سفر  ندمی تواگروھش 

   به عربستان ھم چيز بيشتر ازعبدهللاسفر .  مقامات دولت مستعمراتی از خود اراده ندارند، بلکه تابع اوامر اجانب اند

  .   ين نيستا

  

 

 

 
 


