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 1۱/1۱/2۱1۲          کریم پوپل
 

 اند؟ طالبان شمال افغانستان توسط خمینی های ایران اجیر گردیده
 

 2۲به اساس فشار کشور امریکا و جامعه بین المللی اردو پاکستان به تاریخ )
باالی وزیرستان عملیات نمود. درین عملیات تعداد  2۱1۱جون( سال  1۲جوزا/ 

 میاناز طالبان داخلی و خارجی از وزیرستان به افغانستان داخل شدند. درین 
های آسیای میانه نیز از خاک پاکستان رانده  طالب مربوط کشور ۲۱۱۱تعداد

قندهار زیست را  شدند. این طالبان در والیات چون فراه نیمروز زابل هلمند و
ید ئدولت افغانستان تا 1۹۲۱اسد  ۱۰–2۱1۲جوالی  2۲آغاز نمودند. بتاریخ 

شفاخانه کراچی  یک در( 2۱1۹اپریل ) 1۹۲2نمود که مال عمر درماه حمل 
دند. گروه طرفدار گروه تقسیم ش ۹مرده است. پس از این اعالن طالبان به 

، گروه طرفدار داعش گروه سومی مخالف پاکستان گردیدند. در طالبان پاکستان
شود در همین زمان اوج آمدآمد داعش به  زمانیکه مرگ مال عمر اعالن می

ز دست را ا با پاکستان منابع مالی خودافغانستان آوازه گردیده بود .گروه مخالف 
ا ر یافت منابع مالی واسلحه گردیدند تا بتوانند وجوع مالی خود داده در صدد در

تقویت دهند. دولت ایران کمافی زمان حکومت پرویز مشرف درین میان مداخله نموده گروه بزرگ از طالبان را 
اده استف و سیاست خود در برابر دولت افغانستان سوء بطور اجیر خریداری نمود. تا از این گروه در برابر داعش

نماید. ممکن درین پروژه روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز نقش داشته باشند. زیرا طالبان افغانی نسبت به عساکر 
های  ردولت افغانستان در حفاظت منطقه دست باالی دارند. بدین ملحوظ طالبان بماقصد عدم ورود داعش به کشو

 آسیای میانه اجیر شده به شمال افغانستان روانه شدند. 
اینکه چرا دولت افغانستان نتوانست درین مقطع نقش خوبی را ایفا نموده طالبان را در پروسه صلح افغانستان جا گزین 

بوده نتوانسته است یک  دولتداخل ای ه . هویداست که دولت افغانستان مصروف کشمکشسف استسازد جای تا  
دور پذیرد مز را نمی سف آور است که طالب افغانی دولت خودها جای خجالت و تا   برد. خیلیبپیش مثبت را سیاست 

 و زر خرید یک کشور بیگانه آنهم دشمن شود. 
 دوست و در باطن دشمن مبدل گردیده است. ایران از زمان ظهور خمینی به یک کشور ظاهرا  

مال افغانستان دوخته همیشه کوشش دارند تا سیاست مداران شمال را چشم به ش س از به قدرت رسیدن پخمینی ها 
های آسیای میانه جایگزین  خریداری نمایند. خمینی ها تالش دارند تا فرهنگ ایرانی را در شمال افغانستان و کشور

خیر بعضی سال ا 1۲را انجام می دهند. طی  این دشمنان خیلیها مخفی در لباس دوست کار خود دیگر فرهنگها سازند.
 لبانطا هابه نام طالب توسط این گروه صورت گرفته است. در بعضی حمالت و بمب گذاری  بمب گذاری ترور ها

که این بم گذاری توسط آنها صورت نگرفته است .حاال معلوم گردید که خمینی بوده اعالن مینمودند  حوالقاعده واض
. در افغانستان بمب گذاری یا نمایندافغانستان تصمیم اتخاذ  در موردخواستند  های جهان باریکه کشور است. هر

. چنانچه چندی قبل کنفرانس بروکسل بمنظور کمک به گردد حمالت تروریستی صورت می گرفت تا خدشه وارد
عنی ماین حمله بدین  داخل شهر قندوز شدند.اولی  پوستهدو افغانستان دایر گردید در عین زمان طالبان بدون مقاومت 

را  یک شهر فغانستان ناتوان بوده توانایی دفاع ازسازند که دولت ا حهای جهان واض صورت گرفت که برای کشور
 که از کشور دفاع کند. دندارد. چه رسبیسواد  برابر چند طالبدر

اجیر وزر خرید بودند. بدین وسیله امنیت دادن وزنده نگهداشتن برای هموطنان این ثبوت شد که طالبان از بدو تاسیس 
 طالب ادامه جنگ است. 

 بی ناموسیاز ی می نمایند و گاه گاهی ئآدم ربا ،آنها راه را می گیرند ،هستند شده  خارجیاناجیر  ،زچون طالبان قند
 . م اباء نمی ورزنده

طالب پارچه شده همه نوع دشمنان داخلی و خارجی را از وطن بیرون کرده هم داده یک با افغانستان دست  مردمامید 
 را زنده نگذارند.
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یکهای با تکتشمال که تاکتیکها حمالت  ندمتوجه بودافغان  . سیاست مدارانآمد آمد طالبان در شمال آغاز شد در زمانیکه
شت و د د. حمله بر وردوج بدخشان حمله به میدان هواپی شیندن. در صدد شدند تا راز را دریابندپاکستانی فرق دارد

همه را به تعجب انداخته بود. تا اینکه یک طالب اسیر شده راز را افشا نمود که دولت ایران در پنج شهر ایران ارچی 
 های بابا به شمال اعزام میدارد. تروریستان طالبی را تربیه نموده از راه هرات کو

 

 
 ی از راه گیری طالبان خمینییک
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