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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢۵
 

 ايران به طالبان اسلحه می دھد
ع سياسی و مذھبی اش تأمين ايران مانند پاکستان  از دير زمانی است که در امور داخلی افغانستان مداخله نموده تا مناف

 است که از نظرگاه یژيکيحمايت نظام آخندی ايران از طالبان تاريک انديش روی طرح ھای سياسی و سترات. گردد

 سال اخير يعنی از زمان تجاوز امريکا به ١۵در طول . تھران می تواند خطر امريکا به ايران را برای مدتی دور کند

اين گفته که . ، کماکان به طالبان در تماس بوده و به آنھا کمک مادی و نظامی رسانيده استافغانستان، نظام آخندی ايران

  .ينجا مصداق می يابد ادر" دشمن دشمن، دوست من است" 

گزارش ھا حاکيست که مقدار عظيم اسلحۀ ارسالی نظام آخندی ايران به طالبان در دست مقامات دولت مستعمراتی افتاده 

طبق . گردد سلحه شامل تفنگ ھای ای کی، ماشيندار ھا، راکت انداز، تفنگچه ھا و ساير سالح ھا میاين مقدار ا. است

ه  شھر ھرات ب١١گزارش ھا، مقامات دولت مستعمراتی کابل موفق شده است که اين مقدار اسلحۀ ايران را در ناحيۀ 

مظنون درين حادثه دستگير شده، الکن دولت مستعمراتی کابل کمترين اعتراضی به دولت ايران افراد . دست آورند

ين خصوص تبصره نکرده  ا اسلحۀ ايران به طالبان، دولت آخندی تا حال درۀبا وجود افشای ارسال مخفيان. نکرده است

 را بايد در افغانستان مصروف نگھداست که ممکن است، امريکا ژی ايران در افغانستان اين است، تا جائیيسترات. است

ايران . شود بنابران تا ھر مدتی که جنگ درافغانستان ادامه يابد، به نفع ايران تمام می. تا اين کشور متوجه ايران نشود

روی اين دليل، ايران به ھر . ھنوز ھم در زمرۀ کشور ھائيست که از نظر محافظه کاران نو امريکا بايد منھدم گردد

ين گزينش ھا برای ايران  افغانستان اشغال شده  ايکی از. ه ای که ھست می خواھد اين خطر را ار خود دور کندوسيل

  .است

که در افغانستان يک دولت ضد ملی وضد مردمی حاکم باشد، ھم اشغال تدوام خواھد و ھم ھمسايه ھا کماکان  تا زمانی

  . مداخله خواھند کرد

  

 

 

 

 
 


