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  کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ مارچ ١۶

 سفر عبدهللا عبد به ھند
  

ج مذاکرات افغانستان با پاکستان ي را از نتای به ھند رفت تا مقامات ھندی حکومت وحشت  ملیس اجرائيعبدهللا رئ

نسو، با دستگاه ي نظار از سال ھا بدیگروه شورا.  ھم با ھندوستان داردیعبدهللا تعلقات شخص. مطلع سازد

ت  در ھند يعبدهللا ھمچنان ملک. ده استيد گردي راو مستفیدر ارتباط بوده و از رھنمائ) راو( ھند یاستخبارات خارج

  .ندز یسر م به آن یدارد که گاه گاھ

اتر يگر در تيک ديب سرسخت ي دو رقیراو و آس اس آ.  در افغانستان برخوردار استیھند از نفوذ قابل توجھ

ک جنگ يقت افغانستان به يدر حق.   کوشندیگر ميک دي ی جاسوسیت ھاي ساختن فعالیافغانستان اند که در خنث

اگر .  گروه ھا و افراد خاص خود را در افغانستان دارندھند و پاکستان. ن ھند و پاکستان مبدل شده استي بیابتين

.  را قبضه کرده استی و شورایت اسالميار دارد، ھند جمعيار و طالبان را در اختي حکمتیپاکستان حزب اسالم

 ً اد اصرار نمودند و ي کابل زی بر سھم عبدهللا در دولت مستعمراتیرا مقامات ھندي مرھون ھند است زعبدهللا شخصا

ک يعبدهللا در . ستندين نين کابل و طالبان خوشبيب درارتباط به مذاکرات  نظار یگروه شورا.   ق ھم شدندموف

 ی که از سویزيھر چ. مين باشيا خوشبين يم در مورد مذاکره با طالبان بدبيخواھ یما نم"صحبت خود گفت که 

ت ين گفتار عبدهللا ابراز رضاي ازی ھند مقامات".ش قرار خواھد گرفتيشود، مورد آزما یپاکستان وعده داده م

د و يايش گرفته تا بتواند با طالبان کنار بي از ھند را در پی با پاکستان  و دوریکين اواخر روش نزدي دریغن. کردند

د ي جدی دھلی و اما برایروزيک پي اسالم آباد ی کابل برایسير پالييتغ. . ر جھت بسازدييل به تغياسالم آباد را ما

  . دي گردیک تلقيپلماتيست دک شکي

 کابل و اسالم ی و موقتی احتمالیکيب کابل دست بکشد و از نزدي تا از تخردھف دي را تخفد ترس ھنديسفر عبدهللا شا

  .آباد نھراسد

  

 


