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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٢٩
  

 کشف ديپوی اسلحۀ ايران در باميان
  

 
 دوگانه را در افغانستان در ايران بازی. ًايران، کشوری  ظاھرا  دوست پی در پی در صدد تخريب افغانستان بوده است

از يک جانب خود را دوست دولت مستعمراتی کابل معرفی می دارد و از جانب ديگر به طالبان سالح : پيش گرفته است

گزارش ھا حاکيست که مقدار عظيم اسلحه و مواد منفجره و مين . و مواد منفجره تحويل می دھد تا جنگ را ادامه دھند

 طالبان ارسال شده بود، در باميان کشف گرديد که پرده از توطئه ھای متواتر ايران بر می ھای ساخت ايران که برای

  .دارد

بسيار واضح است که اين مين ھا از کشور در ظاھر دوست و کشور :" والی باميان درين باره گفت" محمد طاھر زھير"

اما معلوم نيست  که اين ". انيد آن را ببينيداسالمی، کشور والئی وکشور جمھوری اسالمی ايران است که شما نيز می تو

 ٣٣مقامات امنيتی باميان گفته اند که مھمات ھمچنان  شامل .  ھا و سالح ھا از چه طريقی به باميان رسيده  است مين

 فايرمرمی راکت انداز، دوميل ١٣يل، مزائ فاير ٣ين ضد وسايط،  حلقه م٧ديد ضد نفر ساخت ايران، ين جحلقه م

درگذشته نيز شک و ترديد زيادی  برحمايت جمھوری اسالمی ايران . صندوق مرمی پيکا می باشد روسی ودو ۀتفنگچ

دارند که   موران  امنيتی باميان اظھار میأم. از طالبان درافغانستان وجود داشت که اکنون به وضاحت ثابت شده است

 مھمات و سالح ھای مختلف النوع برای ۀی و تھي درتالش جمع آوری، خريدارًاطالبان درساحات مرزی باميان شديد"

يکی از " صديق هللا"شود که اين ديپوی اسلحه مربوط به  مولوی  گفته می". آمادگی جنگ در بھار سال آينده اند

با وجود بعضی تغييرات در روابط ايران و امريکا، ايران ھنوز ھم تالش دارد که . باشد ندانان طالبان در منطقه میقوم

  . کا را در افغانستان نگھدارد تا اين کشور متوجه ايران نگرددامري
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در فقدان يک نظام .  امريکا، پاکستان، ايران و ھند ھمه به جان افغانستان افتاده اند.  استنيابتیافغانستان قربانگاه جنگ 

 .   خيانت می گردندمردمی و ملی، مداخالت و تجاوزات بيگانگان شدت می يابد و مردم اين کشور قربانی توطئه و

 

 

 
 


