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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
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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٠٩
  

   به کابل"ظريف"سفر يک روزۀ 

 

وزير خارجۀ ايران با عجله به افغانستان سفر يک روزه نمود و با مقامات دولت مستعمراتی " محمد جواد ظريف"

را موفقيت آميز دانست و آن را در توسعۀ مناسبات دو " ظريف"فاشيستی ايران سفر دولت . کابل تبادل نظر کرد

که امريکا قوای  ال برانگيز است، خصوصاً در ايامیؤبه افغانستان س" ظريف"سفر يک روزۀ . کشور مفيد خواند

ايران و روسيه در . يکی از جواسيس امريکا به افغانستان برگشته است" حکمتيار"بيشتر به افغانستان می فرستد و 

  . صدد مقابله با نفوذ امريکا در شرق ميانه و افغانستان اند

 می به افغانستان سفر نمود و توانست که ۶وزير خارجۀ نظام فاشيستی آخندی ايران به تاريخ " محمد جواد ظريف "

ارائه نشده، " ظريف"وزۀ دليل خاصی برای سفر يک ر. ديدار نمايد" کرزی"و حتا " ربانی"، "عبدهللا"، "غنی"با 

اما مردم حدس می زنند که رفت و آمد مقامات امپرياليسم امريکا به کشور اشغال شدۀ ما، ايران را ھم وادار ساخته 

پرداخته و جواب سياسی به امريکا بدھد که ايران افغانستان را است که به يورش ديپلماتيک خود به سوی افغانستان 

  .ين کشور تعقيب می کندافراموش نکرده و منافع خود را در

سفر امروز آقای دکتر ظريف وزير امور خارجه به افغانستان، سفری بسيار " مطبوعات ايران گزارش داد که 

به دور ديدار  با " ظريف"محور مالقات ". رخوردار بودی از کيفيت و موفقيت بسياری بئفشرده و به لحاظ محتوا

به کابل در زير فشار سياسی قرار " گلبدين حکمتيار"می چرخيد که با آمدن " عبدهللا عبدهللا"و " صالح الدين ربانی"

 "کرزی"ديدارش با . خواست که از حمايت ايران به اين دو ميھن فروش اطمينان بدھد" ظريف"شايد . گرفته اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

روی ھمين داليل است که دولت فاشيستی ايران سفر وزير خارجۀ خود را به افغانستان . حوای ضد امريکائی داشتف

  .موفقيت آميز اعالم نمود

موجوديت يک نظام ضد ملی در افغانستان باعث شده است که ھمسايگان طماع مانند کشور ھای امپرياليستی 

  .ردم ما بايد به پا خيزند و سرنوشت خود را در دست گيرندم. اشغالگر چشم بد به کشور ما داشته باشند

 


