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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢٠
 

 دليل سفر غنی به ايران
  

. موقف نادرست افغانستان در قبال بحران يمن، تشنج را بين اين کشور و ھمسايۀ غربی آن ايران خلق کرده است

ئيد أامات نظام آخندی را به آرامش دعوت نمايد و به آنھا اجبار افغانستان را در تخواھد که با اين سفر مق غنی می

قرار داد ھای ھمکاری در ساير موارد امضاء خواھد شد تا روپوشی برای . تجاوز عربستان به يمن حالی سازد

  .اصل قضيه باشد

ی قبل به ابتکار غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی افغانستان که خود مخلوق تجاوز امپرياليسم امريکاست، چند

اين عملکرد غنی نه تنھا در سطح داخلی، بلکه در سطح . دست نشانده،  جانب عربستان را در بحران يمن گرفت

. ال برد، ايران بودؤاولين کشوری که موقف افغانستان را زير س. االتی را مطرح ساخته استؤمنطقه ئی س

عمال داخلی ايران در . سوی عربستان در بحران يمن يک اشتباه دانسته مطبوعات ايران تمايل افغانستان را ب

عربستان و . افغانستان ھم غنی را زير انتقاد قرار دادند، نه به خاطر منافع ملی کشور، بلکه بر مبنای ھدايت تھران

يکی از داليل تجاوز عربستان به يمن ھم ضربه زدن به ايران ھر دو جنگ نيابتی را د ر يمن به راه انداخته اند  و 

تواند سرآغاز  گردد که اين می موفقيت نظامی عربستان، ناکامی ايران تلقی می.  ين کشور استانفوذ ايران در

يورش سياسی و نظامی عرب در مجموع عليه نظام آخندی ايران در شرق ميانه شمرده شود که حمايت سياسی و 

  . اسرائيل را ھم داردنظامی امريکا و

در چنين شرايطی، غنی به ايران رفت تا ترس تھران را از روش افغانستان در قبال بحران يمن کاھش دھد و به 

 است که درحالت کنونی افغانستان از نظر گاه کابل يک امر  که اين صرف يک ابتکار ديپلماتيکايران بفھماند

که رضايت ايران را حاصل  برای اين. سازد ور ھای ھمسايه نمیشود و خطری را متوجه کش ضروری پنداشته می

غنی برای .  محقق يکی از عمال ھميشگی ايران در افغانستان است. ين سفر محقق را ھم با خود بردانمايد، غنی در

عادی نشان دادن سفر خود، چند قرار داد ھمکاری به شمول مبارزۀ مشترک عليه گسترش  مواد مخدره را با 

ين سفر در اموفقيت و ناکامی غنی از. نی امضاء کرد و از وی دعوت کرد که به افغانستان سفری انجام دھدروحا

  .  روز ھای آينده معلوم خواھد شد

 دولت مستعمراتی کابل با ايران بستگی به اجازۀ واشنگتن دارد که برای کابل تا چه حد و ديپلماتيکابتکار سياسی 

   .آزادی عمل قايل است


