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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ اگست ٠٨
 

 ھای ايرانی" ديپلمات"ھمکاری طالبان و عربستان در قتل 
. در مزارشريف بار ديگر مطرح شده استھای ايرانی توسط طالبان  " ديپلمات" سال، موضوع قتل ١٨پس از گذشت 

" ديپلمات"ين حادثه دست داشته  و طالبان را به کشتن  ا امارات عربی ھم در وگزارش ھا می رساند عربستان سعودی

کشته شدگان ديپلمات نی بلکه عوامل سازمان جاسوسی از  تن ١٠طالبان ادعا دارند که . نده اھای ايرانی ترغيب کرد

به دستور آنھا صورت آن قتل عام بودند که در قتل عام طالبان در سال قبل شريک بوده و در حقيقت " واواک"ايران 

  .حقيقت موضوع تا حال طور کامل افشاء نشده است. گرفته بود

قونسلگری ايران را اعدام " ديپلمات "١٠بعد از تصرف دوبارۀ شھر مزار شريف توسط طالبان، نيرو ھای طالبان 

ونيت امل واواک بوده و در زير پوشش مص در آن زمان ادعا کرده بودند که اعضای قونسلگری ايران عوطالبان. کردند

ملک جنرال ھا در قتل عام طالبان توسط "  ديپلمات"دارند اين  که طالبان اظھار می طوری. ديپلماتيک عمل می کردند

  . ار تن طالب را به ھالکت رساندنددست داشته و به اشارۀ آنھا چند ھزآن، و ديگران در سال گذشته 

نظام آخندی می گويد که . مقامات نظام آخندی ادعای طالبان را در آن زمان رد کرده و حاال ھم مردود می شمارند

ايران  معتقد است که طالبان و سازمان . کارکنان قونسلگری ايران در مزارشريف ديپلمات ھا بودند نه عمال واواک

نظام . ًھای ايرانی مشرکا دسيسه چيدند" ديپلمات"ربستان سعودی و امارات در جنايت کشتار ھای  استخباراتی  ع

تھران . تواند  ايرانی يک دسيسۀ بزرگ بود  که کمتر سراغ شده مییھا" ديپلمات"آخندی به اين عقيده است که قتل 

ھا ايرانی اطمينان داده بودند " ديپلمات"ه ھمچنان می گويد که  قبل از وقوع اين حادثه طالبان و کشور ھای حامی آنھا ب

منابع مختلف . که آسيبی به آنھا نخواھد رسيد، الکن ھمه وعده ھا به يک بارگی عوض شد و اين جنايت انجام يافت

 انتقام گيری از ايران بود که قتل عام افراد خود را به تحريک فعاليت ھای ًاصرفاظھار می دارند که انگيزۀ طالبان 

  . دھند وش ديپلماتيک اعضای قونسلگری ايران در مزار شريف نسبت میخالف ر

  . که ضرورتی به آن احساس شود ھای ايرانی توسط طالبان ھرگز افشاء نخواھد شد مگر اين" ديپلمات"حقيقت قتل 

 

  

 

 


