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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٩
  

  کمک نظامی ايران به طالبان
ان از چندين سال شود که اير گفته می. درين روز ھا، بار ديگر حمايت مخفی ايران از طالبان ورد زبان ھا شده است

تيوری اين است . بدين سو با طالبان در تماس بوده و آنھا را از نگاه تجھيزات نظامی در مقابله با امريکا کمک می نمايد

از نگاه نظام آخندی، . که ھر مدت بيشتری که امريکا در افغانستان باقی می ماند، می تواند به نفع ايران تمام شود

فغانستان متوجه ايران خواھد شد و يکجا با اسرائيل اين کشور را بی ثبات خواھد ساخت و به امريکا بعد از فراغت درا

  .سرنوشت عراق مبدل خواھند نمود

 اين اتھامات هگزارش ھا حاکيست نظام آخندی ايران به طالبان کمک نظامی می نمايد و دولت ايران ھم مانند ھميش

ًاما اين بار لوی درستيز دولت مستعمراتی کابل علنا موقف دولت کابل . نمايدامريکا و مقامات دولت افغانستان را رد می 

مقامات امريکائی از . ين مورد اعالم داشته و ايران را در ارسال تجھيزات نظامی به طالبان متھم ساخته استارا در

اند که ايران و روسيه، طالبان را روز اول تجاوز به افغانستان، ايران را ھم زير فشار گرفته و بار ھا اعالم داشته 

نظام آخندی ايران ھم متواتر اين اتھامات را تکذيب کرده و آن را محض يک خيال واھی دانسته . متواتر کمک می نمايند

  . است

ًالکن يک موضوع کامال روشن است که تجاوز امريکا به افغانستان و عراق زمينه ساز مداخالت ايران در ھر دو 

ايران می ترسد که اگر امريکا موفقانه جنگ افغانستان را به پايان برساند، اين بار متوجه ايران شده و . کشور شده است

اگر اين برداشت نظام آخندی درست باشد، ايران ھم . اين کشور را به سرنوشت عراق و سوريه سردچار خواھد ساخت

  .بيشتر در افغانستان باقی بماندسعی خواھد می کند که جنگ در افغانستان ادامه يابد تا امريکا 

ايران بايد بداند که مداخالت اين کشور در افغانستان، عاقبت بدی برای ايران خواھد داشت و مردم ما آن را ھرگز 

  . فراموش نخواھند کرد

 

 


