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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٠٨

  به ايران"عبدهللا عبدهللا"سفر 
ام آخندی پيرامون  رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل سفری به ايران داشت تا با مقامات نظ"عبدهللا عبدهللا"

 معاون اول رياست جمھوری ايران دعوت "اسحاق جھانگيری" از جانب "عبدهللا". عالقه مذاکره نمايد موضوعات ذی

  .شود  به ايران معلوم نيست، اما حدس ھائی وجود دارد که به آنھا اشاره می"عبدهللا"علت اصلی سفر . شده بود

رود و يورش طالبان در چھار طرف کشور  امنيت افغانستان به وخامت می به ايران در روز ھائی که "عبدهللا"سفر 

 بيشتر به سوی ھمسايۀ شرقی افغانستان يعنی پاکستان "غنی"که توجه  در آوانی. ازدياد می يابد، خالی از دلچسپی نيست

ن معنای خاص خود را می  به ايرا"عبدهللا"و ھمچنان ھند معطوف گرديده تا زمينۀ مذاکره با طالبان ھموار گردد، سفر 

  . بخشد

خواھد که به پاکستان بفھماند که بديل ديگری ھم دارد و در صورت اوج تشنج با پاکستان و بسته شدن  افغانستان می

 از بندر "عبدهللا"بازديد . بنادر پاکستانی به روی مال التجارۀ افغانستان، اين کشور از بديل ايران استفاده خواھد کرد

ش با ايران است که بتواند در صورت اوج بحران بين افغانستان در بسط و توسعۀ روابطنشان دھندۀ تمايل  "اه بھارچ"

  . اسالم آباد گشته  و از وابستگی افغانستان به پاکستان بکاھد–افغانستان و پاکستان، جانشين روابط کابل 

رسد، ايران را دست و  ًگذرد و بعدا به پاکستان و ھند می  مھمتر از ھمه آغاز کار لولۀ گاز تاپی که از افغانستان می

، آخندیايران آرزو داشت که لولۀ گاز عوض افغانستان از ايران بگذرد، زيرا به عقيدۀ نظام . پاچه ساخته است

  .رام آمادۀ پذيرش چنين پروژه نيستآافغانستان نا

ً پروژۀ لولۀ گار تاپی را که قسما از ھرات می گذرد، ورزند تا کار ًکه قبال گزارش دادم، عمال ايران سعی می  طوری

 به ايران و عقد بعضی  قراد داد ھای تجارتی با "عبدهللا"بنابران سفر . به مشکالت مواجه ساخته و آن را تخريب نمايند

  .ين راستا بوداآن کشور آرام ساختن ايران در

ًصتا شورای نظار و جمعيت اسالمی روابط تنگاتنگ داشته دانيم که ايران از دير زمانی با گروه شمال خا  ھمچنان می

ی سياسی خود ا شورای نظاری معن"عبدهللا"دعوت معاون رئيس جمھور نظام آخندی از . که تا حال محفوظ مانده است

  . ھد داشتکه شنيده شد، امريکا به نزديکی افغانستان با ايران تا حدود تعيين شده اعتراضی نخوا تا جائی. کند را افاده می

که حساسيت آيا دولت مستعمراتی کابل قادر است با ديپلماسی وابسته اش تعادل را بين دو کشور ھمسايه برقرار سازد 

 . ؟ مھارت سياسی دولت مستعمراتی کابل تا حال مورد آزمايش قرار نگرفته استباعث نشوديکی را بر ديگری 

 


