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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ٢١
 

 زند و ھم به نعل نظام آخندی ھم به ميخ می
  ت طالبان به ايرانأسفر ھي

از يکسو با دولت مستعمراتی کابل داد و ستد سياسی و . رفته اندآخند ھای ايران بازی دو گانه را در افغانستان در پيش گ

اين حقه بازی نظام . دھند  سياسی انجام میمذاکرۀت طالبان را می پذيرند و با آنھا أنظامی دارند و از جانب ديگر ھي

اسی خود را  ايران اين روش بادار فرھنگی و سيعمال افغان. پياده شده استفاشيستی آخندی سال ھاست که درعمل 

  .ھرگز انتقاد نکرده اند

در رأس اين گروه .  ت طالبان مستقر در قطر سفری به ايران کردند تا موجوديت خود را رسميت دھندأًاخيرا يک ھي

ت طالبان با أھي.  نام سيد طيب آقا قرار دارد که از کار کشته ھای تحريک طالبان استه  شخصی ب،تاريک انديش

دولت . اشيستی آخندی پيرامون موضوعات منطقه ئی و پناه گزينان افغان صحبت نمودندمقامات امنيتی نظام ف

شود که شايد  از خاموشی دولت مستعمراتی کابل معلوم می. مستعمراتی کابل تا حال کدام عکس العملی نشان نداده است

ابراز کرده باشد تا بدينوسيله طالبان را در حلقه ت طالبان  أکابل ھم رضايت ضمنی خود را به نظام آخندی در پذيرش ھي

ين فرصت، خود را  برای افغانستان با طالب آماده خواھد اايران با استفاده از.و بازی ھای سياسی بيشتر داخل سازد

  .کرد

ريکائی را ن امارجريان چند سال گذشته، نظام آخندی کماکان به مخالفان دولت مستعمراتی کابل اسلحه داده تا متجاوزد  

تداوم جنگ در افغانستان به نفع ايران است تا امريکا به زودی به فکر تجاوز به . در افغانستان بيشتر مصروف نگھدارد

 که صحبت طالبان با مقامات آخندی بر موضوعاتی می چرخيد که بايد بين دولتين صورت می جالب اين. ايران نباشد

ت طالبان به ايران نشانه أنا گفته نبايد گذاشت که سفر ھي. کند ن خلق میاين خود شک وشبھۀ ديگری را در ذھ. گرفت

  .  ای از يورش سياسی موفقيت آميز اين تاريک انديشان است

  .  به زودی مشت ھا باز خواھد شد و راز ھا افشاء خواھد گرديد

  

 

 


